
Projekt „Nauczanie rolnicze XXI wieku – Modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” 

współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020. 
Zduńska Dąbrowa 27.02.2020 r. 

Odpowiedzi na zadane pytania oferentów: 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Przebudowę i rozbudowę starego 
warsztatu naprawczego i garaży na warsztat diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów 
rolniczych wraz z halą maszyn w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj" ,  Znak sprawy: 2/2020 
z dnia 14.02.2020r  dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  przekazuje odpowiedzi: 

Odpowiedzi na zapytanie 1 

1) W związku z przebudową budynku którą część hali planują Państwo zostawić i jak będzie ona 
zagospodarowana? W projekcie funkcjonalnym nie ma o tym wzmianki. Proszę o ocenienie stanu tej 
części. 

Odpowiedź 

Bez przebudowy pozostanie jedna ściana, która będzie jednocześnie ścianą działową oddzielającą 
budynek warsztatu naprawczego od korytarza stanowiącego dojście do części dydaktycznej budynku. 
Aktualnie ściana ta jest ścianą nośną starego warsztatu. Na niej znajdują się oparte krokwie i bindry. 
Niestety nie będzie miała długości zakładanej w nowym projekcie a więc będzie trzeba zaprojektować 
jej wydłużenie. 

 
2) Z jakich materiałów zbudowane są istniejące budynki i jakie są ich wymiary (szerokość, długość, 
wysokość, grubości murów)? Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w rysunki części 
istniejącej. 
Odpowiedź 
Niestety nie dysponujemy rysunkami, posiadamy protokół z kontroli okresowej stanu budynku wraz z 

jego lokalizacją na mapie, który przedkładam w załączeniu, natomiast przed złożeniem oferty zalecamy 
wizję lokalną obiektu. 
 
3) Czy strop nad częścią dydaktyczną będzie użytkowy? Czy należy przewidzieć jego obciążenie? 
Odpowiedź 
Strop nad częścią dydaktyczną nie będzie użytkowy ale planowane jest jego przygotowywanie do 

przechowywania różnych akcesoriów, części, materiałów. W przyszłości planowane jest wykonanie 
galerii. 
 
4) Jakie urządzenia i jaka ich ilość będzie stosowana w warsztacie i w części dydaktycznej? Proszę o 
podanie konkretnych urządzeń oraz ich rozmieszczenie na planie projektu funkcjonalnego. Jest to 
niezbędna część koncepcji planu funkcjonalnego. 

Odpowiedź 

W części dydaktycznej będzie trzeba przewidzieć miejsce na spawalnię z 8 spawarkami, ustawienie 
tokarki cyfrowej, i obrabiarki CNC. Inne urządzenia to stoły do obróbki metali i drewna ale nie 
wymagają specjalnych powierzchni. Natomiast w spawalni należy centralny przewidzieć wyciąg spalin. 
 
5) Jaki zakres obejmuje zamówienie? Czy wyposażenie w urządzenia, maszyny, wyposażenie 

pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź 

 
Nie zamówienie nie obejmuje wyposażenia w maszyny i urządzenia diagnostyczne i dydaktyczne. W 
ramach zamówienia jest jedynie centralny wyciąg w spawalni wraz z rurami do 8 punktów 
spawalniczych oraz wyciąg w warsztacie diagnostyki i naprawy pojazdów rolniczych. Zakup 



wyposażenia będzie stanowił oddzielny przetarg. 
 
6) Czy istnieje instalacja kanalizacji zewnętrznej do której możliwe będzie odprowadzenie ścieków z 

pomieszczeń sanitarnych, oczyszczonych ścieków z pomieszczeń warsztatowych i myjni? Jeśli nie 
proszę o wskazanie miejsca w którym możliwe będzie umieszczenie trzech zbiorników. 
Odpowiedź 

Tak istnieje możliwość podłączenia instalacji kanalizacyjnej pomieszczeń sanitarnych do kanalizacji 
wewnętrznej. Odległość od najbliższej studzienki ok. 50 m. Do myjni jednak sugerujemy postawienie 
oddzielnego zbiornika. 

 
7) Proszę o podanie mocy urządzeń jakie będą znajdowały się w hali. Jest to niezbędna część programu 
funkcjonalnego do zaprojektowania instalacji elektrycznych. 
Odpowiedź 

Spawarka do nauki spawania  1 szt – ok. 7,0 kW;  wyciąg spawalniczy – ok. 2,2 kW; tokarnia i obrabiarka 
CNC – po ok. 7,6 kW; podnośnik samochodowy – ok. 2,0 kW; inne urządzenia elektryczne – ok. 2,0 

kW.  Projektant musi przewidzieć współczynnik jednoczesności oraz rezerwę mocy. 
 
8) proszę o wskazanie na rysunku programu funkcjonalnego miejsca na kotłownię oraz opisanie jaki 
typ paliwa ma być spalany. Czy projekt kotłowni centralnego ogrzewania oraz jej wykonanie i 
wyposażenie należy do Wykonawcy? 
Odpowiedź 

Nie jest planowana kotłownia. Do ogrzewania warsztatów naprawczych i pomieszczeń 

dydaktycznych planowane jest zamontowanie grzejników elektrycznych. 
 
9) proszę o wskazanie do których pomieszczeń i w jakich miejscach ma być doprowadzona instalacja 
telefoniczna i okablowanie strukturalne zgodnie z punktem 2.5.3. d i f programu funkcjonalnego. 
Odpowiedź 

Szczegóły rozmieszczenia zostaną ustalone podczas przygotowania dokumentacji projektowej. 
 

10. Zgodnie z punktem 2.5.4. programu funkcjonalnego należy zaprojektować przyłącza do budynków. 
Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń/ decyzji? 
Odpowiedź 

Przyłącze do budynku już istnieje, a więc jedyną rzeczą jest zaprojektowanie lokalizacji złącza  i 
tablicy rozdzielczej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w nowej części budynku. 
 

11.  Zgodnie z punktem 2.6. Wymogi zawartości projektowej programu funkcjonalnego czy po stronie 
Wykonawcy znajduje się jedynie zaprojektowanie: 
- stacji transformatorowej i linii zasilającej 
- instalacji p.poż wewnętrznej zewnętrznej bez wykonywania ich? 
Odpowiedź 

Tak wykonanie instalacji elektrycznej i p.poż. będzie objęte następnym postępowaniem przetargowym.  

 
10) Skąd należy doprowadzić przyłącza: wody, kanalizacji energetyczne i teletechniczne? Proszę o 
dodanie do dokumentacji przetargowej map branżowych w celu oszacowania kosztów przyłączy. 
Odpowiedź 

Instalacje, którą będzie trzeba zaprojektować na nowo to instalacja kanalizacyjna i przyłącze wody. 
Instalacja energetyczna już jest w obecnym budynku. Instalacja teletechniczna już funkcjonuje a więc 

należy ją jedynie włączyć do nowego budynku. Plany instalacji aktualnie istniejących w załączeniu. 
 
11.  Dojścia i dojazdy należy wykonać z jakiego rodzaju i typu nawierzchni? 
Odpowiedź 

Dojścia i dojazdy należy wykonać zgodnie z uszczegółowionymi założeniami do PFU z kostki 
brukowej szary BECHATON. 

 
12. Jaki jest status działki- czy został wydany plan zagospodarowania przestrzennego? Jeśli nie, czy 
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uzyskali Państwo prawomocną decyzję o warunkach zabudowy? Jest to niezbędne do rozpoczęcia 
prac projektowych 

Odpowiedź 

Dla tej działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkoła uzyskała od 
Wójta Gminy Zduny Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, i 
rozbudowie starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat diagnostyki i naprawy maszyn i 
pojazdów rolniczych wraz z halą maszyn. 
 

11) Czy posiadają Państwo projekt geotechniczny realizowanego obiektu? Zgodnie z prawem 
zamówień publicznych jest to niezbędny dokument wraz z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną do 
przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj’’. Jeśli tak, proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź 

Szkoła posiada projekt geologiczny dla sąsiedniej działki, natomiast nie dysponujemy projektem 
geotechnicznym dla realizowanego obiektu. 

 
12) Czy w przyszłości przewidywane jest umieszczenie ogniw fotowoltaicznych na dachu lub 
podobnych urządzeń obciążających dach? 
Odpowiedź 
Tak w przyszłości jest planowane umieszczenie na południowej połaci dachu umieszczenie ogniw 
fotowoltaicznych. 

 
 
Odpowiedzi do drugiego zapytania: 
 
 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów; 
Odpowiedź 

Chodzi o dokumenty, które dotyczą  przestrzegania przepisów  nie wymienionych w SIWZ, a 

wynikających z prawa polskiego, między innymi: 

-  dotyczące utylizacji odpadów 

-  świadectwa jakości  konstrukcji stalowych ( zgodność z normą PN-EN 1090 ) 

-  dokumenty, które może zażądać inspektor pracy w trakcie kontroli budowy. 

-  inne, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania robót. 

  
2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane; 
Odpowiedź 

Oświadczenie było składane razem z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji  i jest w 
załączeniu. 
  
3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
Odpowiedź 

obowiązującymi przepisami jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 
Nr 89 poz. 414  oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity z dnia 12.074.2002r z 
późniejszymi zmianami  i tych przepisów należy bezwzględnie przestrzegać. 

  
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności:  
a) kopię mapy zasadniczej 



Odpowiedź 

kopia wycinkowa mapy wraz z opisem w załączeniu. Niestety nie posiadamy mapy do celów 

projektowych w formacie dwg ani pdf. Dysponujemy jedynie mapą w wersji papierowej, którą 

możemy udostępnić na miejscu.  
b) wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy na potrzeby posadowienia 

obiektów;  
Odpowiedź 

Nie posiadamy takich badań. Nie były wymagane podczas składania wniosku o 
dofinansowanie inwestycji. 

c)zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków; 
Odpowiedź 

Nie mamy żadnych zaleceń konserwatorskich, ponieważ budynek nie jest pod opieką 
konserwatorską. 

Odpowiedź  
c) inwentaryzację zieleni; 

Usunięcie zieleni jest po stronie szkoły a więc wykonawca otrzymuje plac budowy bez zieleni 
Odpowiedź  

d) dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska; 

Szkoła nie posiada danych, raportów ani ekspertyz, ponieważ nie były konieczne podczas 
opracowywania wniosku o dofinansowanie inwestycji. 

Odpowiedź  
e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości; 
Szkoła nie posiada pomiarów ruchu drogowego ani hałasu. Teren inwestycji to 
gospodarstwo stanowiące bazę dydaktyczną szkoły kształcącej w kierunkach rolniczych jest 
to teren wewnętrzny i nie ma tutaj dużego ruchu pojazdów. Takie opracowanie nie było 
konieczne podczas składania wniosku o dofinansowanie inwestycji.  
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także 

wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek; 

Odpowiedź 

Inwentaryzacja wraz z opisem w załączeniu 

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych; 

Odpowiedź 

Nie są wymagane zgody do podłączenia do sieci kanalizacyjnej, ponieważ podłączenie 
będzie obejmowało studnie będące w naszym posiadaniu. Nie przewidujemy 

radykalnego wzrostu ilości ścieków bytowych, nie przewidujemy kotłowni cieplnych ani 

gazowych. Natomiast przyłącze energetyczne już istnieje. 
Odpowiedź  

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

Sugestie i propozycje związane z kształtem i wyglądem budynku już zostały zamieszczone 
w postaci uszczegółowienia do PFU. 
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Ponadto, Zamawiający wprowadza zmiany zapisów w zakresie: 

1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 06.03.2020 r. godz. 11:00 

i zmienia termin otwarcia ofert na dzień 06.03.2020 r. godz. 11:30 
W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcie ofert, odpowiednio zmienia się 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu: 

1) Rozdz. XV SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 
Dąbrowie, Zduńska Dąbrowa 64, 99-200 Zduny, w sekretariacie, w terminie do 

dnia 06.03.2020 roku do godz. 11:00 Oferty można składać w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny 
numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 06.03.2020 roku o 
godz. 11:30. 

2) Rozdz. XVI SIWZ „FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT” 
Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym 
i opisanym: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Oferta na roboty budowlane: 

 

Przebudowa i rozbudowa starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat 

diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych wraz z halą maszyn  w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 

 

Nie otwierać przed dniem 06.03.2020 r. przed godz. 11:30       

              

                                                                                   

Nazwa i adres Zamawiającego 
 

 
 
 
 


