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PYTANIA - ODPOWIEDZI 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowę nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi”  

w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” WORD/DO/2300/7/17 wpłynęły pytania od Wykonawców.  

Pytanie nr 1: 

Na stronie 8 PFU widnieje zapis „Zakupienie wyposażenia, zgodnie z zał. Specyfikacją”. Prosimy  

o dołączenie specyfikacji do dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza specyfikację (Załącznik  nr 1). 

Pytanie nr 2: 

Na stronie 8 PFU widnieje zapis „Zorganizowanie przeprowadzki z istniejących biur.” Prosimy  

o informację jakiego rodzaju prac dotyczy ten zapis. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnia informację dotyczącą przeprowadzki, a mianowicie: biura Zamawiającego 

mieszczą się na ul. Smutnej 28 i Maratońskiej 102a w Łodzi. Zamawiający posiada też archiwum  

i magazyny sprzętu biurowego. Zalecana jest wizja lokalna.  

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informacje czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać roboty takie jak: plantowanie 

gruntu, humusowanie, założenie trawnika oraz nasadzenia. Jeżeli przewidziane są takie roboty prosimy  

o uzupełnienie dokumentacji o rysunki, opis oraz specyfikacje techniczne. 

Odpowiedź 

Załączony plan zagospodarowania terenu stanowi wytyczne, z których jednoznacznie wynika, że 

plantowanie gruntu, humusowanie, założenie trawnika oraz nasadzenia należy wykonać. Zamawiający nie 

może uzupełnić dokumentacji, gdyż ograniczałoby to zakres prac projektowych projektanta Wykonawcy. 

Pytanie nr 4: 

Czy przy wycince drzew Zamawiający ponosi koszty opłat administracyjnych czy Wykonawca powinien 

uwzględnić to w swojej wycenie? 

 



Odpowiedź 

Wykonawca winien uwzględnić wszystkie prace przygotowawcze pozwalające na realizację budowy. 

Pytanie nr 5: 

Czy w przypadku konieczności wycięcia drzew, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 

na wycinkę? 

Odpowiedź 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, które wystąpią  

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Pytanie nr 6: 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie kosztorysu inwestorskiego. 

Odpowiedź 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie może udostępnić kosztorysu inwestorskiego, gdyż mogłoby to 

ograniczać obszar projektowania. 

Pytanie nr 7: 

Wykonawca prosi o informację, jaki budżet Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji 

oraz czy będą to środki własne czy pochodzące z dofinansowania z funduszy unijnych? 

Odpowiedź 

Wartość szacunkowa inwestycji podana jest w planie postępowań o udzielenie zamówienia  na 2017 r 

umieszczony na stronie BIP i wynosi 11.300.000 zł netto.  Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, podaje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia na budowę nowej siedziby WORD w Łodzi 

informował, że zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Pytanie nr 8: 

Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości garażu, wiat stalowych oraz poczekalni. 

Odpowiedź 

Zamawiający podaje wysokości (w przybliżeniu), które nie stanowią ograniczeń prawnych dla 

projektanta przy otrzymaniu pozwolenia na budowę, tj.  

- wysokość garażu ok 5m 

- wysokość wiat i poczekalni ok 4 m. 



Pytanie nr 9: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutów oraz przekrojów garażu, wiat stalowych oraz poczekalni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może udostępnić rzutów, przekrojów garażu, wiat i poczekalni, gdyż nie wykonywał 

dokumentacji projektowej architektonicznej. 

Pytanie nr 10: 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie dostawę oraz montaż opłatomatu? 

Odpowiedź 

Zamawiający powinien uwzględnić dostawę i montaż opłatomatu. 

Pytanie nr 11: 

Na stronie 59 PFU widnieje zapis „Rozłożenie materiałów elewacyjnych pokazano na elewacjach  

i w kolorystyce budynku.” Prosimy o dołączenie w/w rysunków do dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnia zapis w PFU o „Wykonawca ma dowolność w wyborze materiałów 

elewacyjnych. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę propozycje podane w PFU i zachować parametry 

nie pogarszające architektury zewnętrznej obiektu. 

Pytanie nr 12: 

Zwracamy się z prośbą o podanie przybliżonych wymiarów oraz przekrojów podciągu pod suwnicę. 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje na możliwość zaprojektowania i wykonania np. wciągarki o tonażu 2 tony, 

pracującej na belkach stalowych. 

Pytanie nr 13: 

Na stronie 23 PFU widnieje zapis „Zamawiający przewiduje wykonanie dachu tzw. Odwróconego z 

zagospodarowaniem o charakterze dachy zielonego z lokalizacją paneli fotowoltaicznych”. Na stronie 28 

PFU są rozpisane warstwy pokrycia dachowego, gdzie warstwę wierzchnią stanowi papa 

termozgrzewalna. Na przekroju warstwę wierzchnią pokrycia dachu stanowi membrana dachowa FPO. 

Prosimy o informację, które z tych trzech rozwiązań należy wycenić. 

 

 



Odpowiedź 

Zamawiający zaleca wybrać rozwiązanie ekonomiczne i zostawia Wykonawcy dowolność w wyborze. 

Należy wziąć jednocześnie pod uwagę montaż paneli fotowoltaicznych, które wymagają wykonania dojść 

z papy specjalistycznej. 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dotyczącej windy osobowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może udostępnić specyfikacji, gdyż wynika ona z indywidualnie dobranej windy przez 

Wykonawcę. 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dotyczącej bram oraz furtek. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może udostępnić specyfikacji, gdyż wynika ona z indywidualnie wykonanego projektu 

przez projektanta. 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o informację jakie są warstwy nawierzchni dla dróg, placów manewrowych oraz parkingów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że warstwy nawierzchni zależą od poziomu wiedzy projektanta Wykonawcy. 

Place manewrowe i parkingi mają spełniać warunki techniczne i obowiązujące normy. Należy uwzględnić 

obciążenie minimum 12 ton. 

Pytanie nr 17: 

Na stronie 6 PFU widnieje zapis, że kubatura brutto budynku to 15000 m
3
, natomiast na stronie 7 PFU 

jest napisane, że kubatura brutto budynku 7500m
3
. Prosimy o usunięcie rozbieżności. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia iż w zapisie PFU powstał błąd pisarski i z tego powodu unieważnia oba te zapisy. 

Kubatura wyniknie z rozwiązania zastosowanego przez projektant Wykonawcy 

Pytanie nr 18: 

Na stronie 51 PFU widnieje zapis dotyczący barierek na schodach elewacyjnych – ze stali nierdzewnej 

lub aluminiowej – wg rysunku w detalach, proszę o przekazanie detali. 



Odpowiedź 

Zamawiający zaleca dowolność w projektowaniu barierek na schodach. 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w wycenie nie powinien uwzględnić wykonania zjazdu na 

działce 126/3, ponieważ zgodnie z opisem technicznym nie ma możliwości wykonania w/w zjazdu oraz 

drogi dojazdowej? 

Odpowiedź 

Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wykonanie zjazdu z ulicy Nowy Józefów oraz budowę 

układu dróg wewnętrznych, gdyż na dzień ogłoszenia przetargu nie ma ograniczeń w wykonaniu tych 

prac. 

Pytanie nr 20: 

Na stronie 71 PFU widnieje zapis „Inwestor oczekuje na wydanie promesy do korzystania z mediów jw.” 

Proszę o informację na jakim etapie jest uzyskanie promesy od gestorów sieci celem wykonania 

przyłączeń i w jakim terminie możemy się spodziewać jego otrzymania? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że gestorzy sieci deklarują uzyskanie promes (Załącznik nr 7 do SIWZ), ale 

Zamawiający nie precyzuje zapisu ze względu na to, że rozwiązania projektowe instalacji w budynku są 

zależne od projektanta Wykonawcy, które Zamawiający akceptuje na etapie projektu. Zamawiający 

deklaruje jednocześnie idącą współpracę w zakresie uzyskania tych promes. 

Pytanie nr 21: 

Czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Józefów, do której 

będzie przyłączony projektowany budynek WORD, czy rozbudowa sieci jest poza zakresem tego 

przetargu? 

Odpowiedź 

Tak, należy uwzględnić rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Pytanie nr 22: 

Czy w wycenie uwzględnić rozbudowę sieci CO alternatywnie gazu do przyłączenia budynku WORD, 

czy rozbudowa sieci jest poza zakresem? 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje na uwzględnienie rozbudowy sieci gazu.  

 



Pytanie nr 23: 

Czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie rozbudowę sieci tj.: gaz, CO, kanalizacja 

sanitarna? 

Odpowiedź 

Tak, Wykonawca powinien uwzględnić rozbudowę sieci gazu i kanalizacji sanitarnej.  

Pytanie nr 24: 

Jeżeli rozbudowa sieci tj.: gaz, CO, kanalizacja sanitarna, powinna być wykonana przez Wykonawcę, 

prosimy o załączenie kosztorysów oraz dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może udostępnić kosztorysów oraz dokumentacji gazu i kanalizacji sanitarnej, gdyż nie 

jest w jej posiadaniu. 

Pytanie nr 25: 

Na stronie 71 PFU widnieje zapis „Inwestor oczekuje na wydanie promesy do korzystania z mediów jw.” 

Czy Wykonawca powinien uwzględnić zbiorniki na gaz w wycenie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie widzi konieczności uwzględnienia odbiornika gazu w cenie. 

Pytanie nr 26: 

Na stronie 28 PFU widnieje zapis „Ze względu na lokalizację i warunki geotermalne nie przewiduje się 

korzystania z energii geotermicznej oraz energii wiatru.” Na stronie 81 widnieje zapis „Przed 

wykonaniem projektu należy wykonać próbne odwierty „DRT” i wyznaczyć lokalizacje odwiertów dla 

pomp solanka/woda.” Są to dwa sprzeczne zapisy. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca zastosowanie pomp ciepła, które nie wymagają wykonania próbnych badań DRT. 

Pytanie nr 27: 

Na stronie 40 PFU widnieje zapis „Szczegółowa aranżacja sufitów przedstawiona zostanie na rysunku  

w części architektonicznej niniejszego opracowania.” Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych 

o wspomniane rysunki. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może przekazać ani też wskazać rodzaju sufitów, gdyż ograniczało by dowolność  

w projektowaniu projektanta Wykonawcy.  



Pytanie nr 28: 

Prosimy o doprecyzowanie czy w poniższych pomieszczeniach należy przewidzieć zaprojektowanie  

i montaż sufitu podwieszanego. Jeżeli tak prosimy podać rodzaj sufitu. 

 Sale egzaminacyjne 

 Szatnie 

 Bufet z poczekalnią + zaplecze 

 Biuro obsługi klienta z zapleczem 

 Archiwum 

 Serwerownia 

 Sala konferencyjna 

 Sekretariat 

 Zaplecze przy sekretariacie 

 Kuchnia z jadalnią 

 Pomieszczenie gospodarcze 

Odpowiedź 

Zamawiający nie może przekazać ani też wskazać rodzaju sufitów, gdyż ograniczało by dowolność  

w projektowaniu projektanta Wykonawcy.  

Pytanie nr 29: 

Prosimy o informację dotyczącą standardu i rodzaju wykończeń posadzek i ścian w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że standard i rodzaj wykończenia posadzek i ścian należy zaprojektować  

i wykonać, jak dla obiektu użyteczności publicznej, tzn. projektant powinien uwzględnić materiały  

i technologie pozwalające na wzmożone użytkowanie pomieszczeń, a w szczególności podłóg i posadzek. 

Należy uwzględnić parametry antypoślizgowe i podwyższoną klasę ścieralności. 

Pytanie nr 30: 

Na stronie 16 PFU widnieje zapis dotyczący dróg wewnętrznych  „Zaprojektowanie dróg wewnętrznych 

w nawiązaniu do potrzeb komunikacyjnych obiektu i planu zagospodarowania (Załącznik).” Prosimy  

o udostępnienie załącznika. 

 

 



Odpowiedź 

Na załączonym planie zagospodarowania terenu są widoczne drogi wewnętrzne (załącznik nr 4 do 

SIWZ). 

Pytanie nr 31: 

Na stronie 17 PFU widnieje zapis dotyczący ogrodzenia „Panele ogrodzeniowe w dolnej części winny 

posiadać większą gęstość prętów i wymiary (Załącznik).” Prosimy o udostępnienie załącznika. 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca wykonanie paneli ogrodzeniowych dwustopniowych, tzn. dolna część zagęszczona  

w celu uniemożliwiających dostęp gadów i płazów (Załącznik  nr 8 do SIWZ). 

Pytanie nr 32: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii i materiałów zamiennych 

o parametrach spełniających wymagania PFU pod względem funkcji, estetyki oraz walorów użytkowych. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii zamiennych o nie gorszych parametrach jak  

w PFU. 

Pytanie nr 33: 

Czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Józefów od działki 

nr 12/8 do działki o nr 126/3, na której będzie zlokalizowany projektowany budynek WORD? 

Odpowiedź 

Tak.  Należy uwzględnić rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w wycenie. 

Pytanie nr 34: 

Czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę sieci gazowej w ul. Nowy Józefów od skrzyżowania  

ul. Golfowej działka nr 313/1 do działki o nr 126/3, na której będzie zlokalizowany projektowany 

budynek WORD? 

Odpowiedź 

Wycena sieci gazowej zależy od projektu wykonywanego przez projektanta Wykonawcy. 

Pytanie nr 35: 

Prosimy o usunięcie załącznika nr 7 do niniejszej dokumentacji z uwagi na sprzeczność informacji  

z innymi zapisami zawartymi w PFU. 



Odpowiedź 

Zamawiający nie usunie załącznika nr 7 do SIWZ tj. Warunki przyłączeniowe, gdyż Wykonawca może, 

ale nie musi skorzystać z załączonych warunków. 

Pytanie nr 36: 

Czy można zmniejszyć obrys budynku? 

Odpowiedź 

Tak, można zmniejszyć obrys budynku. 

Pytanie nr 37: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę fasady wentylowanej z paneli Rockpanel na wykończenie elewacji 

zewnętrznej w technologii lekkiej-mokrej? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę fasady wentylowanej. 

Pytanie nr 38: 

Czy wskazane w PFU materiały i technologie są obligatoryjne dla wykończeń podłóg, wykończeń 

sufitów, wykończeń ścian, wykończeń elewacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż w PFU lecz o nie gorszych parametrach. 

Pytanie nr 39: 

Czy Zamawiający posiada uzyskane warunki zabudowy pod inwestycję? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada warunków zabudowy, uzyskuje je projektant Wykonawcy. Zamawiający 

przewidział w harmonogramie czas niezbędny na uzyskanie warunków zabudowy przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 40: 

Prosimy o informację, czy zamieszczone w dokumentacji wizualizacje koncepcji architektonicznej są 

wiążące dla Wykonawcy, czy jest to jedynie materiał poglądowy/pomocniczy? 

Odpowiedź 

Załączone wizualizacje koncepcji architektonicznej są materiałem poglądowym/ pomocniczym. 



Pytanie nr 41: 

Prosimy o informację, czy podane w PFU oraz na rzutach koncepcji architektonicznej powierzchnie 

pomieszczeń są wiążące? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ilość pomieszczeń jest obowiązująca. Powierzchnie wskazane są 

orientacyjnie, dopuszcza się też zmiany w komunikacji budynku. 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni użytkowej budynku? Jeżeli tak to prosimy  

o podanie w procentach o ile można zmniejszyć powierzchnię użytkową. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni użytkowej w granicach 10%. 

Pytanie nr 43: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni placów manewrowych i parkingu przed 

budynkiem głównym przy zachowaniu pełnej funkcjonalności tych obszarów? 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenie placów manewrowych i parkingu przed budynkiem 

głównym. 

Pytanie nr 44: 

W związku z brakiem licznych wymiarów na załączonych do PFU rysunkach i braku możliwości 

precyzyjnego ich oszacowania, prosimy o udostępnienie rzutów kondygnacji, przekrojów  

i zagospodarowanie terenu w formacie dwg. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że załączone rysunki są poglądowe dla Wykonawcy i stanowią wytyczne dla 

projektanta potencjalnego Wykonawcy. Formuła realizacji tego projektu w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” nie pozwala Zamawiającemu na ograniczenia wymiarami prac projektowych, od których 

zależy koszt budowy. Indywidualność projektu ma polegać na dowolności wymiaru i układu bryły 

budynku, co uzależnione jest od inwencji projektanta Wykonawcy. Podany przykład stanowi zarys 

oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający nie udostępni formatu dwg.  

 

 


