
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Łódź, dnia  18.07.2017 r. 

 

Zsp3/rpo/24/07/2017 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie 

i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego 

z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia 

zawodowego 

 

 

Zamawiający – Miasto Łódź, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

z siedzibą w Łodzi ul. Kilińskiego 159/163, w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania. Jednocześnie Zamawiający informuje, 

iż udzielone odpowiedzi w świetle art. 38 ust. 4 Pzp stanowią odpowiednio zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla wykonawców wiążące. 

 

I. Zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Czy inwestor posiada mapę do celów projektowych lub jakąkolwiek inną, bardziej 

szczegółową niż załączona do przetargu? Na zdjęciach widać studzienki 

kanalizacyjne w miejscu lokalizacji nowoprojektowanego budynku, a na 

udostępnionych mapach ich nie ma. 

Pytanie nr 2 

Czy planowana inwestycja ma być rozbudową istniejącego budynku czy budynkiem 

wolnostojącym? Jeśli rozbudowa to czy inwestor posiada inwentaryzację istniejącego 

budynku oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ? 

Pytanie nr 3 

Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ? 

Pytanie nr 4 

Czy obiekt ma być stały czy tymczasowy? Jeśli stały to ściany zewnętrzne ze 

styropianu nie spełniają wymogów przeciwpożarowych, dla obiektów stałych w klasie 

„D”. 

Pytanie nr 5 

Na ile osób przeznaczony będzie obiekt ? 
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Pytanie nr 6 

Czy użytkownikiem będą tylko panowie czy również panie ? 

Pytanie nr 7 

Czy obiekt wymaga również szatni ? 

Pytanie nr 8 

Inwestor wspomina o rozbiórkach, co konkretnie ma na myśli ? 

Pytanie nr 9 

Czy inwestor posiada badania geologiczne terenu ? 

Pytanie nr 10 

Jaka jest wymagana minimalna wysokość wewnątrz pawilonu ? 

Pytanie nr 11 

Jakie jest wymagane maksymalnego obciążenia użytkowego podłogi ? 

Pytanie nr 12 

90 dni to stanowczo zbyt mało na zrealizowanie pełnego zakresu niniejszego 

zamówienia publicznego, w związku z tym czy Zamawiający przedłuży termin 

wykonania z 90 do 120 dni ? 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przygotowania przez Wykonawcę zbędnych 

w przypadku niniejszego zadania przedmiarów i kosztorysów ? 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający skróci termin podany w § 2 ust. 9. umowy z 10 na 5 dni oraz termin 

podany w § 2 ust. 13 z 7 na 3 dni ? 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający usunie zapis podany w § 6 ust. 2. umowy ? 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający usunie zapis podany w § 9 ust. 6.4 umowy ? 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający skróci termin podany w § 10 ust. 1. umowy z 7 na 3 dni ? 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar podaną w § 12 ust. 1 pkt a) i b) umowy do 

wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia ? 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający usunie zapisy podane w § 12 ust. 1 pkt h) oraz i) umowy ? 

Pytanie nr 20 

W załączniku nr 2 do umowy nazwa przedmiotu zamówienia brzmi „ Budowa 

przejścia w szybie wentylacyjnym w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi”  

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV na podłodze zamiast 

gresu antypoślizgowego?  
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Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający mógłby określić  czy do magazynu podręcznego oraz sali 

dydaktycznej należy doprowadzić instalacje wod-kan?  

Pytanie nr 23 

Czy w Sali dydaktycznej Zamawiający przewiduje wydzielanie oparów?  

Pytanie nr 24 

Czy należy zapewnić system alarmowy w pawilonie kontenerowym?  

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ścianach i dachu płyt z rdzeniem z 

pianki poliuretanowej? Zaproponowane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym płyty 

z rdzeniem styropianowym nie spełniają zarówno wymaganego w Warunkach 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnika 

przenikalności cieplnej, jak i wymogów przeciwpożarowych.  

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający może podać minimalną wysokość wewnętrzną pawilonu 

kontenerowego? Z kubatury wynika, że wysokość wewnętrzna powinna wynosić 

4,46m.  

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 9,76 m x 7,00m?  

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający może określić sposób posadowienia kontenerów, ponieważ, w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie B. Roboty zewnętrzne i 

wewnętrzne Zamawiający umieścił zapis „Przygotowanie i montaż zbrojenia 

konstrukcji monolitycznych pręty zbrojeniowe”, podczas gdy w tym samym punkcie 

określa jako preferowane rozwiązanie technologiczne bez wykonywania ław 

fundamentowych. 

Pytanie nr 29 

W jakiej odległości od projektowanego kontenera znajduje się: 

a) Węzeł cieplny z którego zasili się projektowany kontener i czy  posiada on 

rezerwę mocy cieplnej? 

b) Miejsce z którego nastąpi zasilenie w energię elektryczną i czy wymaga to i w 

jakim zakresie rozbudowy istniejącej rozdzielnicy? 

c) Miejsce z którego nastąpi zasilenie w wodę? 

Pytanie nr 30 

Czy może zostać wykonana posadzka z wykładziny obiektowej PCV zamiast gresu o 

podwyższonej odporności na uderzenia? 

Pytanie nr 31 

Jaką nośność ma mieć podłoga w kontenerach? 
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II. Udzielone odpowiedzi na pytania 1 i 12-20: 

1.Zamawiający zgodnie z zapisami punktu 3.13 SIWZ przekaże mapę do celów 

projektowych wykonawcom po jej uzyskaniu. Do chwili udzielenia niniejszej 

odpowiedzi Zamawiający nie dysponuje powyższą mapą, ani inną niż załączona do 

przetargu. 

12. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 120 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

13. Zamawiający rezygnuje z wykonania przedmiarów przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu przygotowania kosztorysów, które w opinii 

Zamawiającego nie są dokumentami zbędnymi. 

14. Zamawiający nie skróci terminu podanego w § 2 ust. 9. umowy oraz terminu 

podanego w § 2 ust. 13 umowy. 

15. Zamawiający nie usunie zapisu § 6 ust 2 umowy. 

16. Zamawiający nie usunie zapisu § 9 ust. 6.4 umowy. 

17. Zamawiający skróci termin podany w § 10 ust. 1. umowy z 7 na 3 dni robocze. 

18. Zamawiający nie zmniejszy wysokości kar umownych określonych w § 12 ust. 1 

pkt a) i b) umowy. 

19. Zamawiający nie usunie zapisu § 12 ust. 1 pkt h) oraz i) umowy. 

20. Zamawiający poprawił błędną nazwę zadania na: „Zaprojektowanie i wykonanie 

budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na 

potrzeby praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia zawodowego” 

 

 

III. Odnośnie pozostałych pytań, Zamawiający informuje, iż trwają prace 

zmierzające do przygotowania i udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie. 

Przewidywany termin udzielenia wyjaśnień to 19-20.07.2017 r.,  

 

 

IV. Uwzględniając udzielenie wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. III oraz 

postanowienia art. 12a ust. 2 pkt 1 Pzp Zamawiający zmienia termin składania 

i otwarcia ofert, zatem pkt 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ otrzymują odpowiednio 

brzmienie: 

 

15.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 

być opisane 
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nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

ul. Kilińskiego 159/163  

Łódź 90-315 

 

„Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu 

kontenerowego z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu w 

ramach kształcenia zawodowego” 

Zsp3/rpo/24/07/2017 

Nie otwierać przed dniem 27.07.2017 r. do godz. 15:30 

 

15.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych, ul. Kilińskiego 159/163, Łódź 90-315, w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 

do dnia 27.07.2017 r. do godz.  15:15 

 

15.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:   

 

do dnia 27.07.2017 r. do godz.  15:30 

 

Uwaga: 

Zmiany zostały pogrubione dla uwidocznienia dokonanych zmian w SIWZ. 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

 

mgr. Janusz Bęben 

 

 

 

 
Otrzymują:  

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

 
Zamieszczono:  

- strona internetowa http://www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/19,zaprojektowanie-i-wykonanie-budowy-

jednokondygnacyjnego-pawilonu-kontenerowego-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-praktycznej-nauki-zawodu-w-

ramach-ksztalcenia-zawodowego.html  

http://www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/19,zaprojektowanie-i-wykonanie-budowy-jednokondygnacyjnego-pawilonu-kontenerowego-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-praktycznej-nauki-zawodu-w-ramach-ksztalcenia-zawodowego.html
http://www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/19,zaprojektowanie-i-wykonanie-budowy-jednokondygnacyjnego-pawilonu-kontenerowego-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-praktycznej-nauki-zawodu-w-ramach-ksztalcenia-zawodowego.html
http://www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/1/19,zaprojektowanie-i-wykonanie-budowy-jednokondygnacyjnego-pawilonu-kontenerowego-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-praktycznej-nauki-zawodu-w-ramach-ksztalcenia-zawodowego.html

