
 
 
 
 
 

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

 

Łódź, dnia  19.07.2017 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 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? 

 

Planowane zadanie dotyczy wykonania wolnostojącego obiektu zgodnie z opisem 

zamówienia i warunkami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zadania. 

(Decyzja nr DAR-UA-VI.93.P.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego). Budowę pawilonu zaplanowano w linii południowej granicy działki na 

przedłużeniu w pasie istniejącego budynku B. Realizacja dotyczy budowy budynku 

wolnostojącego parterowego. Nie jest to rozbudowa, ale z istniejącego budynku będą 

wykorzystywane media.  

 

Pytanie nr 3 

Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ? 
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Tak 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”. 

 

Zamawiający zaplanował, aby pawilon kontenerowy pełnił funkcję bazy dla 

kształcenia zawodowego i był używany w sposób ciągły. W ofercie należy uwzględnić 

wymóg:  

- ściany: płyta min. 150 mm spełniająca odpowiednie wymogi w tym 

przeciwpożarowe dla obiektów stałych w klasie „D” z rdzeniem styropianowym lub 

równoważna.  

- dach jednospadowy: płyta warstwowa min. 150 mm spełniająca odpowiednie 

wymogi w tym przeciwpożarowe dla obiektów stałych w klasie „D” z rdzeniem 

styropianowym lub równoważna. 

Należy przy zastosowaniu styropianu zastosować zabezpieczenia p.poż które 

zapewnią spełnienie wymogów p.poż lub zastosować zamiast styropianu materiały 

alternatywne (pianka poliuretanowa, wełna mineralna itp.). 

 

Pytanie nr 5 

Na ile osób przeznaczony będzie obiekt ? 

 

Obiekt planowany jest na maksymalną liczbę 25 uczniów przy prowadzonych 

zajęciach teoretycznych lub 10 uczniów przy zajęciach praktycznej nauki zawodu. 

 

Pytanie nr 6 

Czy użytkownikiem będą tylko panowie czy również panie ? 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi w zawodach kształcenia dla 

których przeznaczony będzie budynek uczyć się będą zarówno kobiety jak i 

mężczyźni. 

 

Pytanie nr 7 

Czy obiekt wymaga również szatni ? 
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Pawilon kontenerowy powinien posiadać wyznaczone miejsce z uchwytami na 

odzież.  

 

Pytanie nr 8 

Inwestor wspomina o rozbiórkach, co konkretnie ma na myśli ? 

 

Zamawiający zaplanował podłączenie pawilonu kontenerowego do istniejącego 

budynku „B” poprzez instalację centralnego ogrzewania, instalację zimnej i ciepłej 

wody użytkowej, instalację elektryczną. Natomiast  instalacja kanalizacyjna 

z pawilonu kontenerowego powinna być włączona do istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej. Dlatego też prace rozbiórkowe będą polegać na demontażu płyt 

utwardzających teren oraz wybiciu otworu dla instalacji sanitarnych oraz innych robót 

towarzyszących z tym związanych. 

 

Pytanie nr 9 

Czy inwestor posiada badania geologiczne terenu ? 

 

Zamawiający nie posiada badań geologicznych terenu. Jeżeli technologie wykonania 

takiego pawilonu kontenerowego wymaga takich badań, to należy uwzględnić je w 

wycenie oferty. 

 

Pytanie nr 10 

Jaka jest wymagana minimalna wysokość wewnątrz pawilonu ? 

 

Obiekt należy wykonać zgodnie z opisem zamówienia i warunkami określonymi 

w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla planowanego zadania. W Decyzji nr DAR-UA-VI.93.P.2017 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) ustalono wysokość górnej 

krawędzi elewacji frontowej (gzyms lub attyka nowej zabudowy – do 4 m natomiast 

wysokość kalenicy do 5 m. Z tych wymiarów wynikać będzie możliwa wysokość 

pomieszczeń. Natomiast minimalna wysokość musi odpowiadać przepisom w tym 

zakresie. Uzgodnienie projektu jest częścią zamówienia. 

 

Pytanie nr 11 

Jakie jest wymagane maksymalnego obciążenia użytkowego podłogi ? 

 

Budynek planowany jest z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu 

w ramach kształcenia zawodowego. Wyposażony zostanie co najmniej w: 
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 - 10 stołów warsztatowych z imadłami (waga ok 90 kg/sztuka).  

- 5  wózków jezdnych warsztatowych z wyposażeniem (waga ok 80 kg/sztuka) 

- standardowe wyposażenie sali dydaktycznej: ławki, szafki / regały.   

Obciążenie należy dostosować do wymogów przepisów. Uzgodnienie projektu jest 

częścią zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV na podłodze zamiast 

gresu antypoślizgowego?  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wykładziny PCV 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający mógłby określić  czy do magazynu podręcznego oraz sali 

dydaktycznej należy doprowadzić instalacje wod-kan?  

 

Instalacji wod-kan nie trzeba doprowadzić do magazynu i Sali dydaktycznej. 

Instalację wod –kan należy doprowadzić do pomieszczenia wc. W pomieszczeniu 

WC wykonać wyposażenie instalacje i urządzenia potrzebne do użytkowania wc. 

 

Pytanie nr 23 

Czy w Sali dydaktycznej Zamawiający przewiduje wydzielanie oparów? 

 

Zamawiający nie przewiduje wydzielania oparów w sali dydaktycznej. 

 

Pytanie nr 24 

Czy należy zapewnić system alarmowy w pawilonie kontenerowym? 

 

Systemy alarmowe należy zastosować jeżeli właściwe przepisy nakładają taki 

obowiązek. Jeżeli nie ma obowiązku stosowania systemu alarmowego zamawiający  

nie wymaga jego zastosowania. 

 

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. 
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Zamawiający zaplanował, aby pawilon kontenerowy pełnił funkcję bazy dla 

kształcenia zawodowego i był używany w sposób ciągły. W ofercie należy uwzględnić 

wymóg:  

- ściany: płyta min. 150 mm spełniająca odpowiednie wymogi w tym 

przeciwpożarowe dla obiektów stałych w klasie „D” z rdzeniem styropianowym lub 

równoważna.  

- dach jednospadowy: płyta warstwowa min. 150 mm spełniająca odpowiednie 

wymogi w tym przeciwpożarowe dla obiektów stałych w klasie „D” z rdzeniem 

styropianowym lub równoważna. 

Należy przy zastosowaniu styropianu zastosować zabezpieczenia p.poż które 

zapewnią spełnienie wymogów p.poż lub zastosować zamiast styropianu materiały 

alternatywne (pianka poliuretanowa, wełna mineralna itp.). 

 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający może podać minimalną wysokość wewnętrzną pawilonu 

kontenerowego? Z kubatury wynika, że wysokość wewnętrzna powinna wynosić 

4,46m.  

 

Obiekt należy wykonać zgodnie z opisem zamówienia i warunkami określonymi 

w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla planowanego zadania. W Decyzji nr DAR-UA-VI.93.P.2017 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) ustalono wysokość górnej 

krawędzi elewacji frontowej (gzyms lub attyka nowej zabudowy – do 4 m natomiast 

wysokość kalenicy do 5 m. Z tych wymiarów wynikać będzie możliwa wysokość 

pomieszczeń. Minimalna wysokość musi odpowiadać przepisom w tym zakresie. 

Uzgodnienie projektu jest częścią zamówienia. 

 

Pytanie nr 27 

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

 

Obiekt należy wykonać zgodnie z opisem zamówienia i warunkami określonymi 

w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla planowanego zadania - Decyzja nr DAR-UA-VI.93.P.2017 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Linia zabudowy frontowej nie 

ulega zmianie. Szerokość elewacji frontowej do 7m. 

 

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający może określić sposób posadowienia kontenerów, ponieważ, 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie B. Roboty zewnętrzne 
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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. 

 

Technologia posadowienia musi być wykonana z dostosowaniem do rozwiązania  

kontenera - pawilonu. Z uzyskanych informacji od różnych producentów wynika że  

stosowane są pawilony z posadowieniem zarówno na fundamentach w formie 

żelbetowej ale również przekazywano rozwiązania kontenerów z innym sposobem 

posadowienia. 

 

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? 

 

 

Ad a) Węzeł cieplny znajduje się w istniejącym budynku B i posiada wystarczającą 

rezerwę mocy cieplnej. 

  

Ad b) Zasilanie w energię elektryczną zamawiający przewiduje z istniejącego 

budynku B. W załączeniu zdjęcie istniejącej rozdzielnicy. Wymagana jest rozbudowa 

istniejącej rozdzielnicy w zakresie niezbędnym do wykonania przyłącza dla 

projektowanego budynku. 
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Ad c) Zasilanie w wodę nastąpi z istniejącego budynku B. 
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Pytanie nr 30 

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

podwyższonej odporności na uderzenia? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wykładziny PCV 

 

Pytanie nr 31 

Jaką nośność ma mieć podłoga w kontenerach? 

 

Budynek planowany jest z przeznaczeniem na potrzeby praktycznej nauki zawodu 

w ramach kształcenia zawodowego. Wyposażony zostanie co najmniej w: 

 - 10 stołów warsztatowych z imadłami (waga ok 90 kg/sztuka).  

- 5  wózków jezdnych warsztatowych z wyposażeniem (waga ok 80 kg/sztuka) 

- standardowe wyposażenie sali dydaktycznej: ławki, szafki / regały.   

Obciążenie należy dostosować do wymogów przepisów. Uzgodnienie projektu jest 

częścią zamówienia. 

 

 

II. Odpowiedzi na pytania 1 i 12-20 zostały udzielone w dniu 18.07.2017 r. 

 

 

III. Ww. zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. 

(Zmawiający w dn. 18.07.2017 r. przedłużył już termin składania i otwarcia 

ofert uwzględniając udzielenie wyjaśnień dotyczących pytań 2-11 i 21-31 w 

dniu 19.07.2017 r. oraz postanowienia art. 12a ust. 2 pkt 1 Pzp)  

 

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

