
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 
LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE 

ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska 
tel. /62/78 26 400 e-mail: lzd-siemianice@home.pl, 

NIP: 777-00-04-960; REGON: 000001844-00106 

 

Siemianice, 04.03.2019 

Zn. spr. DL-77/377/2019 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku usługowego 

LZD Siemianice" 
 
 

Informuję,    że   do   Zamawiającego   wpłynęło   pismo   zawierające prośbę o wyjaśnienie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając 
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1986 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania. 

Pytania z pisma Wykonawcy z dnia 01.03.2019 r. - wpłynęło dnia 01.03.2019 r.  

Branża Elektryczna 
Pytanie nr 1: Proszę o podanie typu latarni parkowych. 
Odpowiedź na pytanie: Typ latarni parkowych LED Umbrella 40W ze źródłem światła + słup 3m. 
 
Pytanie nr 2: Miedzy przedmiarem a dokumentacją jest różnica w ilości opraw łazienkowych i 
biurowych. 
Odpowiedź na pytanie: Zmieniono pozycje 46, 48, i 50 przedmiaru elektrycznego nowy przedmiar w 
załączeniu. 
 
Branża sanitarna 
Pytanie nr 3: Prosimy o określenie wymiaru okapu kuchennego  i wyposażenia. 
Odpowiedź na pytanie: Okap przyścienny kominowy o wydajności 260- 375 m³/h. Klasa 
energetyczna: C. Materiał okapu: szkło kolor czarny. Materiał komina: stal nierdzewna. Średnica rury 
odprowadzającej 15 cm. 3 stopnie mocy wentylatora. Oświetlenie LED. Wymiary: okap - szerokość 
59,6 cm; głębokość 41,5 cm; wysokość 33 cm (+komin). Dodano pozycje przedmiaru. 
 
Pytanie nr 4: W kotłowni zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną Ø400. Czy studzienka ma być z 
włazem szczelnym czy może być wyniesiona na zewnątrz? 
Odpowiedź na pytanie: W kotłowni nie przewiduje się wykonania studzienki. Studzienka w 
pomieszczeniu gospodarczym oznaczona jako SK3 musi być z włazem szczelnym, nie ma możliwości 
przeniesienia na zewnątrz. 

 
Branża budowlana 
Pytanie nr 5: Proszę o sprecyzowanie jakie ma być zastosowane szkło między meblami w kuchni? 
Opis techniczny przewiduje  wykonanie szkła dwuszynowego 2x4mm według  producenta grafikę 
umieszcza się na szkle hartowanym jednoszynowym.  
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć do wyceny szkło jednoszybowe o grubości 4mm, grafika do 
uzgodnienia z Inwestorem. 
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Pytanie nr 6:  W dokumentacji przetargowej istnieją  rozbieżności pomiędzy kosztorysem a projektem 
dotyczące elewacji tynk silikatowy gr.1mm w kosztorysie a w projekcie tym silikonowy. Jaki tynk 
przyjąć? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć do wyceny tynk silikonowy. Zmieniono przedmiar. 
 
Pytanie nr 7: Projekt przewiduje 4szt. drzwi łazienkowych a kosztorys 3szt drzwi. Ile szt drzwi 
przyjąć? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć 4szt drzwi łazienkowych. Zmieniono przedmiar. 
 
Pytanie nr 8: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne w kolorze mahoń zostały wycofane z produkcji przez 
wielu producentów. Czy można zamienić dany kolor? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć podobny kolor stolarki do projektowanego – do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
 
Pytanie nr 9: Projekt przewiduje drzwi DW8 o antywłamaniowości RC4 z opisu wynika że tego typu 
drzwi mieszczą się w typie RC3 .Typ RC3 to skrzydło grubości 54mm  wzmacniane kratą stalową z 
zamkiem klasy 5, z zamkiem dodatkowym kl. 5, z zabezpieczeniem dolnym 3 blokady, 
zabezpieczenie górne z dodatkowym bolcem, 6 bolców antywyważeniowych, 3 zawiasy i klamka kl.3. 
Co odpowiada klasie RC3. Czy można zastosować drzwi RC3? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć do wyceny drzwi antywłamaniowe RC4 zgodnie z norma PN-
EN 1627, z dodatkowym zamkiem od środka pomieszczenia kasy. 
 
Pytanie nr 10: Stolarka aluminiowa w projekcie jest w okleinie. Producent stolarki do aluminium 
okleinowanego dolicza 400-500 % do ceny .  Czy można przyjąć aluminium malowane? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć stolarkę aluminiową malowana w kolorze podobny do 
zakładanego w dokumentacji – do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Pytanie nr 11:  Jakie przyjąć wysokości ścianek systemowych  w sanitariatach w rysunku 2,75 
wysokość a z opisu wynika 2,15 wysokość? 
Odpowiedź na pytanie: Proszę przyjąć zgodnie z projektem – wysokość ścianki – element frontowy z 
drzwiami na pełna wysokość 300cm, ścianki pomiędzy kabinami na 275 cm. 
 
Pytanie nr 12: Dotyczy rolet dzień –noc . Czy rolety mają być montowane na skrzydłach  okiennych 
czy na  ścianie? 
Odpowiedź na pytanie: Rolety mają być przymocowane do ściany. 
 
 
 

         Dyrektor LZD Siemianice 
 

Mgr inż. Iwo Gałecki  
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