
B.

Nr L.p Data 
Rysunek / 
Dokument

Oferent - pytanie Odpowiedź
Data opublikowania 

odpowiedzi

1.B. 1. 26.05.2022
Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej wind i podnośników dla 
niepełnosprawnych.

Przekazujemy standardy wymagane przez franczyzodawcę oraz zaakceptowane 
przed Voco odstępstwa. Przekazujemy także dobór wind opracowany na podstawie 
firmy Kone (dopuszczalne wszystkie inne równoważne rozwiązania). Standard 
wykończenia wewnętrznego znajduje się na rzutach architektury - finalny dobór do 
akceptacji Architekta na etapie wykonawczym. Podnośniki dla nps - zewnętrzna wg 
detalu HKA-PW-A-DET-11-01. Dołączamy przykładowy dobór platform, rysunki 
warsztatowe po stronie wykonawcy. Platformy w kolorze grafitowym, zgodnie z 
wytycznymi konserwatora wymiary podnośników należy minimalizować - docelowy 
dobór do akceptacji Architekta na etapie wykonawczym. 

03.06.2022

2.B. 2. 26.05.2022
Prosimy o przekazanie detalu mocowania konstrukcji żaluji akustycznych na 
dachu oraz logotypu do stropu Akerman.

Detale zostały uzupełnione, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji oraz w 
wydaniu odpowiedzi 31.05.2022

03.06.2022

3.B. 3. 26.05.2022 Prosimy o podanie zakresu renowacji balustrad wewnętrznych.

W klatce północnej  przy renowacji balustrady w programie prac należy 
przewidzieć: 
1.Demontaz/rozbiórka balustrad, 
2.Oczyszczenie  
3.Dezynfekcja, 
4. Piaskowanie, 
5. Uzupełnienie i wyprostowanie ubytków, 
6. Impregnacja powierzchni 
7.Malowanie na kolor według projektu wnętrz. 
8.Odnowienie porzeczu z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

03.06.2022

4.B. 4. 26.05.2022
Prosimy o informację co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem 
meblowym wszystkich pomieszczeń, stolarką okienną i drzwiową, 
wyposażeniem elektrycznym, armaturą łazienkową, wykładzinami, itp.

Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w 
późniejszym terminie. 

03.06.2022

5.B. 5. 26.05.2022
Prosimy o wskazanie co i w jakich ilościach wchodzi w zakres demontażu 
wyposażenia meblowego.

Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w 
późniejszym terminie. Decyzją Inwestora w zakresie wysposażenia istniającego na 
piętrach od 2 do 4 (włącznie) Inwestor we własnym zakresie zagospodaruje 
wyposażenie.  W zakresie wyposażenia w telewizory Inwestor zdemontuje siłami 
własnymi całośc wyposażenia na wszystkich kondygnacjach tj. od 1 do 10. W 
zakresie wyposażenia meblowego dla pięter od 2 do 4 (włącznie) Inwestor 
zdemontuje je we wsłanym zakresie. Piętra 1 oraz od 5 do 10 (włącznie) podlega 
utylizacji - po stronie Wykonawcy.

03.06.2022/
13.06.2022

6.B. 6. 26.05.2022
Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy odnowieniu witryn 
wejściowych .

Przeszklenia wejściowe istniejące firmy Wujek s.c. należy poddać remontowi (wg 
wytycznych producenta należy przede wszystkim dostosować je do normy 
EN16005 (dostosować do wytycznych ppoż., ekspertyzy), m.in. sterownik, silnik, 
pasek zębaty, mechanizm nawrotny, okablowanie itd. - do ostatecznej konsultacji z 
Producentem przeszklenia - należy także drzwi oczyścić, wymienić/naprawić ew. 
uszkodzone elementy oraz uzupełnić wyposażenie zgodnie z projektem 
wykonawczym, w tym montaż siłowników do automatycznego otwarcia w trakcie 
pożaru - kompensacja powietrza). 

03.06.2022

7.B. 7. 26.05.2022 Prosimy o podanie wymaganego koloru stolarki drzwiowej - brak w zestawieniu. Udostępniono w zestawieniu stolarki. 03.06.2022

8.B. 8. 26.05.2022
Prosimy o podanie materiału, koloru oraz szerokości parapetów wewnętrznych - 
w dokumentacji podano tylko grubość 4 cm (dotyczy pozycji przedmiarowej 285 
1071,1096).

W pokojach hotelowych dobrano parapety z konglomeratu, kolor biały, wysunięty 
poza lico otworu okiennego z każdego boku o 5 cm

03.06.2022

9.B. 9. 26.05.2022
HKA-PW-A-00A-01-

01

Prosimy o określenie, czy drzwi do poziomu kanału technicznego mają być 
odnawiane, czy też dostarczane jako nowe. Na rysunku HKA-PW-A-00A-01-01 
RZUT KANAŁU I DACH NISKI brak uwag odnosnie odnawiania, a narzucony 
jest wymóg EI60 co wskazywałoby na drzwi nowe natomiast w przedmiarze  
uwzględniono ich odnowienie.

Prosimy o wykonanie nowych, podobnie jak drzwi do maszynowni na dachu 
wysokim w kolorze białym (dodano do zestawienia).

03.06.2022

10.B. 10. 26.05.2022
Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy renowacji neonu na 
dachu budynku. 

Zakres prac do ustalenia na etapie wykonawczym z firmą specjalizującą się w 
renowacji neonów, w podstwowuym zakresie należy załozyć jego oczyszczenie 
oraz odnowienie powłok malarskich wraz z elewentualną wymianą elementów 
świetlnych. 

03.06.2022

11.B. 11. 26.05.2022 Czy renowacji lastryka podlegają dwie klatki schodowe, czy tylko północna?
Opieka konserwatorską objęta jest szczególnie klatka północą, projekt zakłada 
renowację lastryko zarówno w klatce północnej jak i południowej. 

03.06.2022

12.B. 12. 26.05.2022
Jaka ma być powierzchnia wykończenia schodów po renowacji (półmat, 
połysk).

Zaleceniem konserwatorskim jest wykończenie schodów po renowacji w połysku. 
Na drodze ewakuacyjnej w hotelach w świetle przepisów nie ma wymagania 
odnośnie antypoślizgowości posadzki.  Jednakże, aby zachować efekty 
wykończenia na połysk oraz polepszyć parametry można dodatkowo  zastosować 
preparat chemiczny firmy Cts chemistry -AKEMI R9  i zaimpregnować całość 
schodów. W ten sposób istnieje możliwość uzyskania antypoślizgowości przy 
jednoczesnym efekcie połysku. Po aplikacji preparatu uzyskuje się dokument 
potwierdzający antypoślizgowość preparatu.

03.06.2022

13.B. 13. 26.05.2022

HKA-PW-A-DACH-
01-01

HKA-PW-A-DACH-
01-02

HKA-PW-A-DACH-
01-03

W związku z brakiem w Projekcie informacji dotyczących systemu asekuracji 
na dachu, prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu asekuracji 
jest poza zakresiem Generalnego Wykonawcy.

Prosimy o uwzględnienie systemu asekuracji - montaż do attyki - dołączamy kartę 
przykładowego systemu oraz rewizje rzut dachu. 

03.06.2022

14.B. 14. 26.05.2022
Ze względu na rozbieżnosci między opisem technicznym branży architektura a 
przekrojami, prosimy o informację czy istniejaca elewacja z granitu jest do 
pozostawienia czy do demontażu i wykonania na nowo.

Elewacja z granitu jest przeznaczona do demontażu. Cały budynek  powinien 
zostać ocieplony, elewacja z płyt granitowych do wykonania na nowo - materiał 
należy przedstawić Pani Konserwator i Architektowi do akceptacji. Wiążące w tym 
zakresie sa wymogi okreslone w uzgodnieniach na etapie Projektu z 
Konserwatorem Zabytków.

03.06.2022

15.B. 15. 26.05.2022
HKA-PW-A-ZEST-05-

01

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora 
zabytków na klatce schodowej w cęsci północnej należy zachować jedynie 
istniejący układ okienek natomiast okienka wymienić na nowe zgodnie z 
zestawieniem stolarki.

Prosimy o doprecyzowanie pytania. Wszystkie okna w budynku Hotelu Katowice 
podlegają ochronie konserwatorskiej: ich wymiar i układ na elewacji musi być 
zgodny z stanem istniejącym (czego wynikiem jest wymóg podkucia węgarków), 
podział wg wytycznych konserwatorskich (widoczny na detalu). Wszystkie okna w 
części wysokiej są nowe).

03.06.2022

16.B. 16. 26.05.2022 Prosimy o przekazanie projektu identyfikacji wizulanej.
System identyfikacji wizualnej należy przewidzieć w wycenie. W ramach nadzoru 
autorskiego zostanie dopracowane szczegółowe rozwiązanie. 

03.06.2022

17.B. 17. 26.05.2022
Prosimy o potwierdzenie, ża na podłogach łazienek pokojowych stosować 
należy płytki z wykończeniem POLER nie posiadające antyposlizogowości.

Należy stosować płytkę z antypoślizgowością. Wybrana przez Projektanta płytka 
Fioranese Ceramica -Prestige Black Antique 74x148  ma antypoślizgowość R9, 

R10B, wykończenie mat

03.06.2022/
13.06.2022

18.B. 18. 26.05.2022
Prosimy o informację jakie płytki należy stosować w pomieszczeniach 
sanitarnych ( przedmiar 265,149 m2 ).

W pomieszczeniach sanitarnych części technicznej należy stosować płytkę 
gresową oznaczoną na rysunku symbolem HKA-T-FF-1
Paradyż, sól-pieprz mat. 30x30cm

03.06.2022

19.B. 19. 26.05.2022
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji udostępnionej Wykonawcy o projekt 
napraw instniejącej konstrukcji, zgodnie z zapisami z ekspertyzy.

Projekt naprawy znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku na 
stronach 6-13.

03.06.2022

20.B. 20. 26.05.2022 HKA-A-PW-OT
Czym jest "dodatkowa szlichta" do 4 cm grubości wystepujaca w opisie 
architektury PW a nie wystepujaca w zestawieniu przegród/posadzek.

 Projektowane stropy należy wykonać zgodnie z zestawieniem przegród w 
połączeniu z operatem akustycznym: warstwa wykończeniowa + system Fermacell 
2 E32 (płyta jastrychowa +wełna).

03.06.2022

21.B. 21. 26.05.2022 Prosimy o informację co należy zrobić z zdemontowanymi windami.
Windy wraz z urzadzeniami stanowia po rozbiórce własnośc wykonawcy. W 
przypadku ich utylizacji Wykonawca winien postępować  w tym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

03.06.2022

22.B. 22. 26.05.2022
HKA-PW-A-EL-04-

01
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z rysunkiem elewacji dopuszczalna jest 
wymiana neonu HOTEL KATOWICE na nowy.

Według uzgodnień z konserwatorem zabytków, neon na dachu podlega renowacji. 03.06.2022

23.B. 23. 26.05.2022 Prosimy o udostępnienie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. 
Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZK - 
Formularz Ofertowy

03.06.2022

Branża budowlana - plan zagospodarowania, architektura, konstrukcja, drogi



24.B. 24. 26.05.2022 Prosimy o przekazanie projektu wnętrz dla klatek schodowych. Projekt wnętrz klatki schodowej został dołączony do dokumentacji 03.06.2022

25.B. 25. 26.05.2022

Prosimy o potwierdzenie, ze świetliki na zapleczu kuchni należy zdemontować i 
zutylizować. Prosimy o przekazanie rewizji dokumentacji konstrukcji dla stropu 
na zapleczem kuchni - aktualna dokumentacja nie uwzglęnia zaślepienia 
otworów po świetlikach.

Świetliki w kuchni (nowa lokalizacja - lobby duże) zostawiamy, otworów nie 
zaślepiamy. 

03.06.2022

26.B. 26. 02.06.2022
HKA-PW-IN-P01-FA-

Z1-Zestawienie 
mebli

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji geodezyjnej sieci / 
instalacji podziemnych / zlokalizowanych na wewnętrznym dziedzińcu obiektu. 
Chcemy dokonać analizy pod kątem lokalizacji zaplecza/placu składowego itd..

Dołączamny posiasdane karty srudzienek oraz archiwalnhą dokumentacje 
kanalizacji na poziomie -1. 

13.06.2022

27.B. 27. 02.06.2022
przedmiar robót 

budowlanych
Czy można w ofercie wycenić sprzęt do wyposażenia sali fitness inny niż 
Technogym? 

Tak, można wycenić w ofercie sprzęt innej firmy, równoważny do 
zaproponowanego w projekcie. 

13.06.2022

28.B. 28. 02.06.2022 Projekt wnętrz

W pozycjach dotyczących wykończenia są wpisane przykładowe produkty - czy 
w podstawowej wycenie muszą być wycenione konkretne produkty (np.. 
wykładziny Newmor)? Czy GW może wycenić inny produkt i w uwagach 
zamieścić informację jakiego producenta dotyczy cena?

Prosimy o wycenianie dobranych elementów wyposażenia - wskazanych w 
projekcie wykonawczym. 

13.06.2022

29.B. 29. 02.06.2022 K-rzut piwnicy R3-A1 Czy wszystkie meble hotelowe maja być z materiałów niepalnych (NRO)?

 Siedziska(materiały,pianki/gąbki) oraz meble stałe np.szafa w zabudwie trwale 
przymocowana do ściany

 mają spełniać normę EN 1021-1, EN-1021-2
oraz być wykonane z materiałów trudnopalnych

13.06.2022

30.B. 30. 02.06.2022 Projekt wnętrz
Prosimy o informacje z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu 
schodów w poziomie przyziemia, w obecnym pomieszczeniu "BAR NOCNY" 
(projektowanym "WENTYLATOROWNIA"). 

Schody wylewane żelbetowe, grubość biegu 16cm 13.06.2022

31.B. 31. 02.06.2022
HKA-PW-A-AA-01-

01 Przekrój A-A
Prosimy o informacje czy na pozostawionych ścianach, od wewnątrz 
przewidywane jest skuwanie tynku?

Tak,jest przewidywane skuwanie tynku. 13.06.2022

32.B. 32. 02.06.2022

np.:
HKA_PW-A-10-02-
01 Rzut piętra +1 - 

cz.2

Przekrój P1 w opisie posiada 20cm warstwę projektowanej izolacji termicznej. 
Natomiast na przekroju architektury A-A warstwa ta posiada grubość 31cm. 
Prosimy o informacje z jakiej warstw wykonana jest posadzka na gruncie P1.

Warstwa P1 zakłada: warstwę wykończeniową wg projektu wnętrz, wylewkę 
betonową min. 5cm  (zbrojona siatką zbrojeniową, zgrzewaną o oczkach np. 

15x15cm), paroizolację z folii, warstwę izolacji termicznej min. 20cm - styropian 
EPS 100, 0,036 - układany w dwóch warstwach na mijankę, hydroizolacja z dwóch 

warstw papy, warstwę podkładową a chudego betonu, podsypkę piaskowo-
żwirową. Doprecyzowano opis warstw w przekrjach w opcie skorygowano grubbość 

w opisie pod częścią wysoką. 

13.06.2022

33.B. 33. 02.06.2022

np.:
HKA_PW-A-10-02-
01 Rzut piętra +1 - 

cz.2

Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-5a

Zgodnie z opisem na rzutach ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 15,5cm, 
dwustronne poszycie, wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida 

155B50
Cicha) lub inne równowazne  z przedścianką na instalacje z gk na profilach 

aluminiowych, profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta 
wodoodporna.

13.06.2022

34.B. 34. 02.06.2022
HKA_PW-A-01-01-

01 Rzut przyziemia - 
cz.1

Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-6a

Ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 12,5cm, dwustronne poszycie, 
wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida Ściana 125A75/Cicha)

ub inne równowazne  z przedścianką na instalacje z gk na profilach aluminiowych, 
profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna.

13.06.2022

35.B. 35. 02.06.2022
Przedmiar robót 

budowlanych
Prosimy o informacje z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu S-2b W projekcie nie mamy ściany S-2b (prosimy o wskazanie miejsca). 13.06.2022

36.B. 36. 02.06.2022 A - 04 Rzut piętra 1 Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o "Konstrukcja w poziomie parteru". Przedmiary znajduja się w udostępnionych plikach. 13.06.2022

37.B. 37. 02.06.2022
HKA-PW-K-0A-rzut 

piętra tech-rev.1

Prosimy o informacje z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu 
istniejących schodów prowadzących z kanału technicznego do projektowanego 
pomieszczenia "SALA KONFERENC." z pierwszego piętra.

Schody wylewane żelbetowe, grubość biegu 16cm 13.06.2022

38.B. 38. 02.06.2022
HKA-PW-K-10-00 -
rzut piętra I-rev.1

Prosimy o podanie rzędnej góry płyty P.S2. znajdującej się na rysunku "HKA-
PW-K-0A-rzut piętra tech-rev.1". Jeżeli ta płyta znajduje się w poziomie płyty 
stropowej ponad kanałem technicznym, to schody prowadzące z 
projektowanego pomieszczenia "SALA KONFERENC." nakładają się na ww. 
płytę.

Płyta P.S2 jet w poziomie stropu nad parterem (+4,45) 13.06.2022

39.B. 39. 02.06.2022 A - 03 Parteru
Prosimy o informacje z czego wykonana jest istniejąca płyta stropu nad 
kondygnacjami +1, …, +9, wokół istniejących szybów windowych (między 
osiami 2'-3 oraz D'-B)

Strop wokół istn. szybów  windowych wykonany ze stropu Akermana z dolewkami 
z żelbetu

13.06.2022

40.B. 40. 02.06.2022
Prosimy o informacje co to za element wrysowany na rzucie parteru, w 
inwentaryzacji znajdujący się między osiami 2G i 3 oraz H i F (obecne 
pomieszczenie "RESTAURACJA") o wymiarach ok. 150x1050cm

Jest to zewnętrzny obrys ścian, nierówna geometria układu pomieszczeń. 13.06.2022

41.B. 41. 02.06.2023

Czy dysponują Państwo dokumentacją archiwalna (inwentaryzacją geodezyjną) 
kanalizacji (deszczowej? / ogólnospławnej) fi200 , która przebiega wzdłuż 
południowej elewacji obiektu (plac od strony ul. Piastowskiej)?
Chodzi o ew. zlokalizowanie żurawia w tym miejscu /potencjalne/.

Zdjęcia z wizji lokalnej załączone do opracowania. Inwentaryzację stanowi mapa 
do celów projektowych. Przekazaliśmy posiadane dokumenty: karty studzienek 

oraz archiwalną dokumentacje kanalizacji na poziomie -1. 
13.06.2022

42.B. 42. 03.06.2022

Prosimy o detal zbironika ppoż? Czy w poniższym pomieszczeniu (pom.nr -
1/84) będzie wykonany zbiornik? Brak szczegółów. 

ZBIORNIK PPOŻ  wg. Wytycznych Producenta, zbiornik wykonywany na wymiar, 
np. Prod. Amargo (lub inny równoważny) wzmocnienia wg Wytycznych 

Producenta.  (wg opisu na rzucie)

13.06.2022

43.B. 43. 03.06.2022
Prosimy o informację czy dopuszcza się, aby ściany mobilne miały obsługe 
manualną. Ściana wskazana w zestawieniu SILENTEC TYP 100/110
ACOUSTIC SAR jest półautomatyczna.

Dopuszcza się manualną obsługę ścianek mobilnych. Nie było konkretnych 
wytycznych do jego rodzaju. Z akustycznego punkty widzenia nie ma znaczenia, 

czy są one obsługiwane manualnie, czy automatycznie. Ważne, aby 
charakteryzowały się odpowiednio wysoką izolacyjnością akustyczną.

Technical Handbook VOCO nie określa doboru systemu ścianek mobilnych.

13.06.2022

44.B. 44. 03.06.2022 Prosimy o dokładne określenie izolacyjności akustycznej ścianek mobilnych.

Wg wymagań hotelarskich IHG, po uwzględnieniu przenoszenia bocznego DnT,w 
ściany między salami konferencyjnymi powinno wynosić minimum 48db ( wg 

polskich norm nie ma wymagań). Sama ściana mobilna powinna charakteryzować 
się izolacyjnością minimum RA1=47dB ( tyle przyjmowali akustycy do obliczeń, 

chociaż jest to wartość szacunkowa, ponieważ producent ściany mobilnej przyjętej 
do modelu podaje jedynie wskaźniki Rw, z którego nie można wyznaczyć 

bezpośredniego RA1).

13.06.2022



45.B. 45. 03.06.2022
Prosimy o udostępnienie zestawienia balustrad istniejących do renowacji oraz 
nowoprojektowanych. Brak informacji na temat wykończenia i konstrukcji 
balustrad.

1.Balustrada istniejąca do renowacji:164mb,należy dostosować wysokość 
balustrady do aktualnych przepisów 110cm

2. Balustrada nowoprojektowana: 12,6mb elementy stalowe należy malować 
proszkowo na kolor RAL 9005, pochwyt stalowy profil 40x40 malowany proszkowo 

na kolor czarny, kotwy FHB-AL 2xM10x95 blacha gr.8mm, profile stalowe 
20x40,płaskowniki stalowe 10x40mm lub proflie zamkniete malowane proszkowo 

na czarno

*10% tolerancji mb

13.06.2022

46.B. 46. 03.06.2022
Czy wszystkie balustrady klatek schodowych są poddane renowacji? Jeśli nie, 
prosimy o wskazanie w których klatkach schodowych występują nowe 
balustrady.

Poddawana renowacji jest balustrada w klatce północnej i południowej z racji 
zachowania i renowacji istniejącej posadzki lastrykowej. Wysokość należy 
zweryfikowac na budowie i w ramach potrzeby dostosować do isneijących 

przepisów budowlanych- wys. min.110cm. Nowa balustrada występuje tylko w 
klatce zachodniej z racji występowania nowej płytki gresowej w tej klatce.

13.06.2022

47.B. 47. 03.06.2022

Czy balustrady do renowacji pod okiem konserwatora występują tylko w klatce 
schodowej północnej? Czy klatka schodowa południowa i zachodnia wyłączone 
są z ochrony konserwatorskiej w przypadku pozostawienia  w nich istniejących 
balustrad?

Pod opieką konserwatora jest wyłącznie klatka północna, zgodnie z projektem 
budowlanym należy poddać renowacji lastrykową posadzkę, stalową balustradę, 

układ okienek, wejście do klatki północnej na parterze i pozomie+1 - drzwi 
aluminiowe z maksymalnym przeszkleniem. Klatki schodowe południowa i 

zachodnia są wyłączne z ochrony konserwatorskiej, należy odnowić balustrady. 

13.06.2022

48.B. 48. 03.06.2022
Czy Inwestor dopuszcza zamiennik dla płytki elewacyjnej zielonej szkliwionej 
Weinberger? Pytanie dotyczy nie tyle dostawcy co wymiarów płytki 16x16cm?

Materiały elewacyjne stanowią wytyczne konserwatorskie (zawarte w opisie 
budowlanym) płytki ceramiczne elewacyjnhe, ciemnozielone z glazurą, o wym. 

16x16 - muszę być uzgodnione i zaakapcetowane przez Konserwatora.
13.06.2022

49.B. 49. 03.06.2022
Czy na dachu budynku występują takie elementy jak klapy, wyłazy dachowe? 
Brak informacji na rysunkach i brak zestawień.

W budynku mamy oddymianie podciśnieniowe (wyjatek stanowi klatka wschodnia - 
oddymianie grawitacyjne, klapa istniejąca). Wyjście na dach bezpośrednio na dach 

wysoki z klatki północnej. Konstrukcji dachu niskiego nie ruszamy. Brak nowych 
klap/wyłazów. 

13.06.2022

50.B. 50. 06.06.2022
W zestawieniu pojawia się laminat Pfleiderer R20128 RT, nie występuję on w 
podanej strukturze RT, proponujemy strukturę LN w której powyższy laminat 
występuje we wzorniku. Czy jest zgoda na zamianę?

W zestawieniu stolarki drzwiowej wybranym laminatem jest Pfleiderer Teak 
Malezyjski R50088NW. Laminat Pfleiderer R20128 RT ani R20128 LN nie 

występuje w projekcie 
13.06.2022

51.B. 51. 06.06.2022
Czy pod pojęciem ościeżnica drewniana blokowa z opaskami mają Państwo na 
myśli ościeżnice obejmującą mur? 

Tak - zgodnie z opisem, krawędź ościeżnicy prosta. 13.06.2022

52.B. 52. 06.06.2022

W niektórych drzwiach D20, D07, D13, D14 pojawiają się sprzeczności, które 
razem ze sobą nie mogą zachodzić w drzwiach, mowa tutaj o drzwiach EIS30 i 
EIS60 które są ogniowe i dymoszczelne a w uwagach pojawia się podcięcie 
wentylacyjne. Proszę o wyjaśnienia czego się trzymać przy wycenie.

W drzwiach do pomieszczeń technicznych i gospodarczych prosimy o 
zastosowanie kratki pęczniejącej (topikowej). 

13.06.2022

53.B. 53. 06.06.2022

Drzwi D05 (pokoje hotelowe) oraz D09 jako typ mają różne odporności ogniowe 
EIS 30 oraz EIS 60. Czy to celowe czy może wkradł się błąd? Poniżej jeden z 
przykładów.

Celowe, pokoje z wyjściem bezpośrednio do przedsionka ppoz maja odporność 
EIS60, poozostałe EIS30.

13.06.2022

54.B. 54. 06.06.2022
W zestawieniu piętra -1 pojawiają się typy drzwi o tych samych numerach co w 
zestawieniu ogólnym drzwi drewnianych o innych parametrach.

Wszystkie drzwi z poziomu -1 znajdują się w zakładce AT-DRZWI-1.  13.06.2022

55.B. 55. 06.06.2022
W projekcie występują rolety HKA-OF-TX-1 oraz HKA-OF-TX-2 - proszę o 
informację na temat sterowania : ma być manualne czy elektryczne?

Rolety mają mieć sterowanie manualne 13.06.2022

56.B. 56. 06.06.2022
Prosimy o wskazanie gdzie dokładnie w strefie fitness mają być montowane 
żaluzje HKA-FA-DA-6. Prosimy o przekazanie specyfikacji w/w żaluzji.

Załączam pliki rev 02 do dokumentacji z lokalizacją żaluzji w strefi fitness.
Sposób mocowania: do ściany

Podział zgodny ze stolarką 114x350, 263x350
Wymiar otworu okiennego:377x338

Dane techniczne dołączone do opracowania.

13.06.2022

57.B. 57. 06.06.2022
Czy okna 06 o wymiarach 185x175 w pomieszczeniach biurowych 1.53 oraz 
1.23 mają być wyposażone w rolety? Brak w zestawieniu rolet o takich 
wymiarach.

Okno 06 o wymiarach 185x175 w pomieszczeniu biurowym 1.53 też ma być 
wyposażone w roletę sterowana manualnie. Natomiast okno 06 o wymiarach 

185x175 w części komunikacji 1.23 będzie miało zasłone z firaną. Uwzględniona 
została  w zestawieniu testyli korytarzy hotelowych. Załączam pliki z rev 02 do 

dokumentacji.

13.06.2022

58.B. 58. 07.06.2022
Z informacji z rynku wynika, że płyta niepalna Pfeiderer jest niedostępna. Czy 
projektat wskaże zamienny materiał czy GW ma zaproponować zmianę w tym 
zakresie?

Meble mają być wykonane z płyty MDF trudnoplanej laminowanej laminatem 
trudnozapalnym.

Zamiennym materiałem będzie dekor:
 POLYREY w wersji trudnopalnej :

Polyrey N112 Linimat
(zamiennik za R20348 Dąb Olejowany)

Polyrey N 117 Linimat
(zamiennik za R50088 Teak Malezyjski)

+czarny laminat drewnopodobny użyty w stolarce drzwiowej
Polyrey P135 Essencia

lub EGGER w wersji trudnopalnej:
H3171 ST12 Dąb Kendal olejowany

(zamiennik za R20348 Dąb Olejowany)
H3702 ST10 Orzech Pacific tabak

 (zamiennik za R50088 Teak Malezyjski)

13.06.2022

59.B. 59. 07.06.2022
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek regału na dokumenty  o wym. 
93x60x250cm - HKA-OF-M-1.10.

W rewizji nr 1 przekazanej do inwestora dnia 22.04.2022r. liczba regałów na 
dokumenty została zmniejszona do 9. Następnie zaktualizowano rysunek w czasie 
postepowania przetargowego o brakującą roletę w pomieszczeniu 1.53- Odpowiedź 
na pytanie przetargowe nr 57.B.  Załączam rysunki do dokumentacji- zestawienie 

oraz Rzut aranżacji rev02 czerwiec 2022r.

13.06.2022

60.B. 60. 07.06.2022
Prosimy o uzupełnienie dokumnetacji o detale mebli: HKA-OF-M-10.1 - szafka 
podumywalkowa wisząca z blatem oraz HKA-OF-M-10.2 - szafka 
podumywalkowa wisząca z blatem.

W rewizji nr 1 przekazanej do inwestora dnia 22.04.2022r zostały określone 
parametry szafki podumywalkowej. Wybrano szafkę systemową DURAVIT, White 

Tulip WT4986, wykończenie grafit satynowy mat WT498605858. Załączam 
zestawienie do dokumentacji.

13.06.2022

61.B. 61. 07.06.2022
Prosimy o informacje czy w wykazie zbrojenia dla wzmocnienia i wklejek 
zawarte są pręty zbrojeniowe służące do oparcia projektowanych płyt na 
istniejącej konstrukcji?

Tak znajdują się na rysunku rzutu piętra technicznego.

13.06.2022

62.B. 62. 07.06.2022
Prosimy o informacje jakie meble i jakie ilości będą przeznaczone do 
demontażu?

Pytanie analogiczne do pytania nr 5B. 13.06.2022

63.B. 63. 07.06.2022 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o roboty rozbiórkowe na dachu. Dołączamy rzut wyburzeń (zmieniony typ lini elementów do demontażu). 13.06.2022

64.B. 64. 07.06.2022
Na elewacji wyrzutnie ścienne na poziomie -1 mają 100cm wysokości, 
natomiast na rzucie wysokość tych elementów wynosi 50cm

Wytyczne dotyczące czerpni / wyrzutni wg projektu inst. Sanitarnych, kolor RAL 
7016 (grafit) - na rzucie architektury przyziemia HKA-PW-A-01-01-01 i HKA-PW-A-
01-02-01czerpnię mają wysokośc 100 cm. Prosimy o wskazanie lokalizacji napisu 

50cm. 

13.06.2022



65.B. 65. 07.06.2022
Na rzucie parteru konstrukcji wrysowane jest wzmocnienie stropu, detal A oraz 
B. Na szczególe pokazane jest to wzmocnienie w stropie Akerman, natomiast 
na przekroju nad parterem widnieje strop kanałowy. 

Na rysunku parteru znajduje się wzmocnienie stropu nad piwnicą a na rysunku 
piętra technicznego znajduje się rzut stropu nad parterem. Strop nad parterem w 
części wysokiej jest wykonany z płyt kanałowych a nad częścią niska znajduje się 

strop akermana. (skorygowano na przekroju architektury A-A i B-B rev 02)

13.06.2022

66.B. 66. 07.06.2022
Prosimy o informacje czy w oknach O1, O2, O3, O6 jest konieczna wymiana 
parapetów

We wszystkich oknach wymieniamy parapety. 13.06.2022

67.B. 67. 07.06.2022 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o belki stropu poziomu 00

Belki stropu parteru sa wrysowane na rysunkach. (przekroje na rysunku piwnic). 

13.06.2022

68.B. 68. 07.06.2022

Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami 
architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem:
Poziom -1:
Na rzucie architektury w pomieszceniu -1/11 MAGAZYN SALI KONF. Dwoje drzwi w 
ścianie SW-5 (GK) zostały opisane jako "Drzwi przejazdowe - elementy ścianek 
przesuwnych".
Na rzucie architektury drzwi L.01.29, L.01.48, L.01..53 odporność ogniowa wynosi EI 0, 
natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI 30
Na rzucie architektury drzwi L.01.55, L.01.97 odporność ogniowa wynosi EI 60, 
natomiast w przedmiarze te same dzwi mają mają odporność ogniową EI 30
Na rzucie architektury drzwi L.01.41, L.01.96. odporność ogniowa wynosi EI 60, 
natomiast w przedmiarze te same dzwi mają brak odporności ogniowej
Na rzucie architektury drzwi L.01.52 odporność ogniowa wynosi EI 30, natomiast w 
przedmiarze te same dzwi mają brak odporności ogniowej
W przedmiarze wystepują drzwi L.01.77, natomiast na rzucie architektury brak takich 
drzwi
Na rzucie architektury w pomieszczeniu -1/71 WĘZEŁ CO występują drzwy o oznaczniu 
"NR", brak takich drzwi w zestawieniu
Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie -1 nie mają izolacyjności 
akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi posiadające 
izolacyjność akustyczną.

Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z 
rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowej - załącznika otrzymanego 

odstępstwa i wymogami franczyzodawcy). 
Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi:

- drzwi do pom. -1/11 drzwi stanowią element ścian przesuwnych, brak wymaganej 
odporności ogniowej;

- drzwi do pom. -1/21 SANIT NPS bez odporności, drzwi do śmietnika wg rzutu 
architektury EI30, drzwi nr 53 EIS30 (skorygujemy na rzucie arch);

- drzwi nr 55 odporność EIS60, drzwi nr 97 EIS30 (zgodnie z rzutem);
- drzw nr 41 - bez odporności, korekta na rzucie, drzwi nr 96 bez odporności, drzwi 

otwarte w trakcie pożaru, zamknięte na codzień KD - wg rzutu;
- drzwi nr 77 zgodnie z zestwienieniem to drzwi do węzła co (pom -1/71, dodajemy 

nr na rzucie);
-  akustyka wg zestawienia drzwi (korekta akustyki do sal konferencyjnych z 

komunikacji), akustyka naniesiona na poziom -1 (akustykę należy rozpatrywać 
łącznie z Operatem Akustycznym)

13.06.2022

69.B. 69. 07.06.2022

Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami 
architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem:
Poziom 00:
Na rzucie architektury drzwi L.00.21 odporność ogniowa wynosi EI 0, natomiast 
w przedmiarze te same dzwi mają odporność ogniową EI60
Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie 00 nie mają izolacyjności 
akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi 
posiadające izolacyjność akustyczną.
Poziom 20-80:
Na rzutach architektury drzwi L20/80.39 (na każdym piętrze od 2 do 8) 
posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same 
drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB
Poziom 90-100:
Na rzutach architektury drzwi L90/100.37 (na każdym piętrze od 9 do 10) 
posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same 
drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB

Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z 
rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowe - załącznika otrzymanego 

odstępstwa i wymogami franczyzodawcy). 
Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi:

- na rzucie architektury drzwi nr 21 mają odproność EIS60 (wszystkie drzwi na 
styku z lobby dużym EIS60 - poza sanitariatem dla nps) ;

-  akustyka wg zestawienia drzwi, drzwi do pokoi/biur wg operatu  Ra1>=37dB, do 
poki także Rw>=29dB (akustykę drzwi należy rozpatrywać łącznie z Operatem 

Akustycznym )

13.06.2022

70.B. 70. 08.06.2022

Prosimy o weryfikacje grubości płyt betonowych z betonu architektoniczngo 
występujących na Patio. Wg podwykonawcy płyty grubości 2 cm będą pękąć 
(biorąc pod uwagę, że jest to taras na gruncie). Sugerujemy zmianę na grubość 
minium 4-5 cm.

Po weryfikacji grubości płyt betonowych skłaniamy się również do zastąpienia 
obecnych płyt betonowych grubości 2cm na 5cm.

Załączam do opracowania kartę produktu oraz zaktualizowane zestawienie 
materiałowe dla patio rev02

13.06.2022

71.B. 71. 08.06.2022
Proszę wskazać lokalizację podnośników schodowych dla niepełnosprawnych z 
pozycji 1352 oraz 1353.

Podnośniki dla nps zlokalizowane:
- przy schodach zewnętrznych - wejście głowne do budynku, do lobby dużego, od 

zachodu (widoczne na rzucie parteru);
- przy schodach wewn.na komunikacji, na poziomie -1. (przy windach osobowych)

13.06.2022

72.B. 72. 08.06.2022
Proszę o potwierdzenie, że platforma dla NPS z pozycji 1341 tabeli jest 
zloaklizowana przy wejściu głównym do hotelu.

Platforma w pozycji 1341 jest zdublowana z pozycją 1353. W korekcie rewizji 
kosztorysu i przedmiaru pozycja ta została usunięta.

13.06.2022

73.B. 73. 09.06.2022 Konstrukcja
Ściany istniejące piętra 10 w znaczący sposób różnią się miedzy projektem 
wyburzeń oraz inwentaryzacją. Prosimy o informacje, który rzut, w przypadku 
różnic jest prawidłowy. 

Aktualny rysunek rew.02 HKA_PW-A-100-03-02 Rzut piętra +10 - wyburzenia jest 
jest w zalaczniku i jest zgodny z rysunkiem inwentaryzacji HKA-IN-A-10-A-13-03 z 

dnia 14.01.2022 (dołączamy).
14.06.2022

74.B. 74. 09.06.2022 Konstrukcja
Prosimy o informacje czy w części niskiej, przewidziany jest demontaż płyty 
prefabrykowanej (10cm) stropodachu (D-3). Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie, 
skąd tak duża wartość w przedmiarze w pozycji 10.

Dachu części niskiej nie wymieniamy, pozostawiamy istniejący układ warstw, płyt 
prefarbrykowanych nie demontujemy, ewentualne przebicia projektowanych 

instalacji należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. 
14.06.2022

75.B. 75. 09.06.2022 Architektura

Prosimy o informacje czy w części niskiej, przewidywane są prace 
modernizacyjne na dachu, nad strefą kasyna (między osiami 6-10 oraz G-J), na 
poziomie +7,38. Jeżeli tak, to prosimy o dokumentacje zawierającą informację 
na temat modernizacji.

Dachu nad biurami kasyna nie wymieniamy, stawiamy na nim nowe urządzenia 
oraz z uwagi na hałas jaki one generują montujemy ekrany akustyczne (zgodnie z 

operatem akustycznym).   (Wymiana hydroziolacji do decyzji Inwestora).
14.06.2022

76.B. 76. 09.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje czy w części niskiej, przewidywany jest remont elewacji 
fragmentu budynku nad strefą kasyna, na poziomie +7,38

Tak, Co to za poziom +7,38 - czego dotyczy? Na strefą kasyna zlokaliwaną na 
parterze od strony południowej jest dach. Druga część kasyna do część biurowa, 

zlokalizowana nad projektowaną kuchnią hotelową, od strony wschodniej - 
zlokalizowana na poziomie +1 - rzędna podłogi +4,50. Cała elewacja budynku 

podlega remontowi, łącznie z odnowienieniem budynku trafostacji. 

14.06.2022

77.B. 77. 09.06.2022 Konstrukcja

Prosimy o informacje, jak wykonane są schody znajdujące się w 
projektowanym pomieszczeniu "SIŁOWNIA" na piętrze -1, prowadzące do 
projektowanego pomieszczenia "SALA WIDEOFONFERENCYJNA" 
(konstrukcja, wykończenie)

schody zostały przewidziane są jako betonowe. 14.06.2022

78.B. 78. 09.06.2022 Architeltura
Prosimy o informacje czy wymianie podlegają okna znajdując się w istniejącym 
kasynie, na piętrze +1.

Nie, okna w częsci biurowej kasyna nie będą wymianiene. 14.06.2022

79.B. 79. 09.06.2022 Konstrukcja
Prosimy o informacje jak wysokie są projektowane ścianki murowane na dachu 
znajdujące się poniżej istniejących masztów.

Maszty na dachu wysokim są przeznaczone do tymczasowego demontażu i 
ponownego montażu po wykonaniu projektowanych warstw dachowych. Wysokość 
posadowienia masztu wg Wytycznych Orange - ok.155cm (rzędna nie powinna się 
zmienić  w stosunku do rzędnej istniejącej, każde obniżenie należy skonsultować z 

Orange).

14.06.2022

80.B. 80. 09.06.2022 Konstrukcja
Prosimy o informacje z jakich warstw składa się istniejący dach nad parterem 
oraz nad ostatnią kondygnacją oraz które z tych warstw przeznaczone są do 
rozbiórki.

Dach nad parterem (część niska) pozostaje bez zmian: istn hydroizolacja, 
wszystkie przebicia należy zabezpieczyć proj. Hydroizolacją, istniejące płyty typu 

"panwiowe" gr. 10cm, pustka powietrzna, istn. Strop  kanałowy.
Dach cz. wysoka:  opis na przekroju i w opisie (warstwa D-2). Przesyłamy korektę 

przekrojów rev 02 (korekta warstw) i opis rev 02

14.06.2022

81.B. 81. 10.06.2022 Architektura
Na patio w donicy oznaczono drzewo D1. Prosimy o informację jaki to gatunek i 
prosimy o wymagane parametry.

Śliwa wiśniowa "pissardii" - Prunus cerasifera "pissardii" (forma wielopienna 
Pa180, min. 5 pni, obwód  pnia min. 10-12cm. Szerokość korony 200-250cm, wys. 

min. 2,5m, pojemnik C40, ilość razy przeasadzania rośliny w szkółce zgodnie z 
standardami ogrodniczymi)

15.06.2022

82.B. 82. 10.06.2022 Architektura
Gdzie występuje ściółkowanie grysem? Na projekcie zieleni nawierzchnie 
ściółkowane są korą -brak oznaczenia na rysunku

Według rysunku HKA-PW-A-Z-02_01 nie przewiduje się ściólkowania nawierzchni 
grysem. 

15.06.2022

83.B. 83. 10.06.2022 Architektura

Odnowienie dachu nad pomieszczeniami technicznymi obejmuje wg Państwa 
przedmiaru zaledwie 35, 2m2. Wg rzutów powierzchnia ta wynosi ponad 
300m2. W związku z rozbieżnościami w przedmiarach prosimy o wyjaśnienie w 
jakim zakresie odnawiamy dach.

Na dachu wysokim projekt zakłada demontaż istniejących warstw 
wykończeniowych dachu i wykonanie nowych zgodnie z oznaczeniem D1. Na 

dachu niskim (nad parterem i nad częścią biurową kasyna zostawiamy istniejący 
układ warstw dachowych: z uwagi na przebicia, nowe otwory należy uszczelnić 

hydroizolacją, należy także uszczelnić dach w przypadku dostrzeżenia 
przecieków/ubytków). W całym budynku wymieniamy obróbki blacharskie na 

grafitowe, co uwarunkowane jest dodatkowo termoizolacją i remontem elemeacji. 
To samo tyczycsię pomieszczenia technicznego na dachu wysokim - maszynownia 
nad klatką północną, gdzie wykonywane jest wzmocnienie wg proj. konstrukcji pod 

projektowane urządzenia i zabezpieczenia akustyczne. 

15.06.2022



84.B. 84. 10.06.2022 Architektura
Prosimy o dosłanie w miarę możliwości rzutów dachu nad pomieszczeniami 
technicznymi. Brak na rysunkach

O które dokłądnie pomieszczenia techniczne Państwo pytają? Dach nad 
maszynownią części wysokiej widoczny na  rys. HKA-PW-A-DACH-03-02 Rzut 
dachu cz. 3 rev.02. Elementy na dachu nad biurami kasyna pokazane na rys. 

HKA_PW-A-00a-01-02 Rzut kanał techniczny i dach niski rev.02.

15.06.2022

85.B. 85. 10.06.2022 Architektura
Czy dysponujecie Państwo detalami attyk na dachu niskim i dachu nad 
wyjściem na dach?

Attyka na dachu niskim (nad parterem w części niskiej) pokazana zostałana na rys. 
HKA_PW_A_DET_15_01 Detal montażu żaluzji akustycznej - attyka istniejąca, do 
wykonania wykończenie attyki ze względu na wykonanie nowej izolacji termicznej 
oraz elewacji. Attyka dachu nad maszynownią schematycznie pokazana na rys. 

HKA-PW-A-DACH-03-02 Rzut dachu cz. 3 rev.02 (attyka istniejąca, do wykonania 
wykończenie attyki ze względu na wykonanie nowej izolacji termicznej oraz 

elewacji. )

15.06.2022

86.B. 86. 10.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje czy zadaszenie nad wejściem od strony północnej 
podlega renowacji?

Tak, daszek betonowy przy wejściu do lobby małego do odnowienia/renowacji (do 
zachowania wg wytycznych konserwatora).

21.06.2022

87.B. 87. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje czy zadaszenie nad wejściem od strony zachodniej 
podlega renowacji?

Zadaszenie nad wejściem głównym do odnowienia, zgodnie z rysunkiem elewacji 
materiał wykończeniowy - złota siatka montowana do podkonstrukcji stalowej wg 

wytytcznych producenta (materiał należy przedstawić do Akceptacji), daszek 
podświetlony, montaż logo Voco.

21.06.2022

88.B. 88. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje, które i w jakim stopniu schody zewnętrzne, wejściowe 
podlegają renowacji?

Schody wejściowe do lobby małego (od północy), do lobby dużego  i do kasyna (od 
zachodu) istniejące do renowacji - powierzchnię granitu zabezpieczyć do 

antypoślizgowości R10. Schody od ul. Piastowskiej na poziom parteru do pom. 
0/53 istniejące do odnowienia. Schody od ul. Piastowskiej na poziom przyziemia 
do pom. -1/14 do przebudowy ze wzgledu na zmianę rzednej w wiatrołapie -1/14 

(wykończenie gres - nawiązanie do istn. schodów do pom. 0/53). Wszystkie 
schody zewnętrzne w antypoślizgowości R10 (posadzki istniejące nalezy 

zabezpieczyć specjalnymi preparatami).  

21.06.2022

89.B. 89. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje na istniejącym dachu (niskim i wysokim) występują 
ekrany akustyczne, jeżeli tak, to czy są przeznaczone do demontażu?

Obecnie nie mamy na dachu żaluzji akustycznych ani ekranów akustycznych. 21.06.2022

90.B. 90. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o potwierdzenie, iż na dachu nad pomieszceniem technicznym, żaluzje 
akustyczne wykonywane są po całym obwodzie dachu.

Żaluzje akustyczne wykonujemy na dachu wysokim na całym obwodzie, na dachu 
nad maszynownią na całym obwodzie (rys. HKA-PW-A-DACH-01/02/03-02. Na 

dachu nad biurami kasyna ekrany akustyczne na całym obwodzie, na dachu 
niskim lokalizacja zgodnie z rysunkiem: HKA-PW-A-00a-01-02. Sposób montazu 

pokazany na projekcie konstrukcji: HKA-PW-K-0A rev 02 i HKA-PW-K-110 rev 02. 

21.06.2022

91.B. 91. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje w jakim rozstawie występują ścianki ażurowe pod płytami 
prefabrykowanymi na dachu niskim.

Rozstaw co 2-3m. 21.06.2022

92.B. 92. 14.06.2022 Konstrukcja
Prosimy o informacje czy dozwolone jest ponowne wbudowanie 
zdemontowanych krawężników

Doj decyzji Inwestor na etapie realizacji a, w wycenie należy założyc wbudowanie 
nowych krawężników

21.06.2022

93.B. 93. 14.06.2022
Zagospodarowanie 

terenu

Prosimy o informacje czy izolacje termiczne ścian fundamentowych 
wykonywane są na całą wysokość ścian (tak jak jest to wrysowane na przekroju 
"HKA-PW-A-BB-01-01 Przekrój B-B" między osiami 0 oraz 1) czy tylko na 
głębokość 1,5m według opisu przegrody S-7

Izolacja termiczna min. 1,5 poniżej poziomu terenu, hydroziolacja na pełnej 
wysokości. 

21.06.2022

94.B. 94. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje jaka jest warstwa wierzchnia konstrukcji istniejącej jezdni, 
chodnika oraz zatoki postojowej.

Chodnik wokół budynku kostka brukowa, jezdnia/zatoka postojowa - asfalt/kostka 
brukowa, patio - asfalt/płyty betonowe, strefa od ul. Piastowskiej kostka. 

21.06.2022

95.B. 95. 14.06.2022
Zagospodarowanie 

terenu
Prosimy o informacje w jaki sposób wykonane sa schody w pomieszczeniu -
1/44 "KOMUNIKACJA"

Schody betonowe, wylewane. 21.06.2022

96.B. 96. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje w jaki sposób wykonane sa schody w pomieszczeniu -
1/71 "WĘZEŁ CO"

Schody betonowe, wylewane. 21.06.2022

97.B. 97. 14.06.2022 Architektura
Prosimy o informacje, jaki cokół jest zaprojektowany dla pomieszczeń 
komunikacji kondygnacji od 1 do 10.

Opis cokołu w zestawieniach wnętrz: komunikacja z dostępem dla klientów HKA-
PW-IN-HC-ZESTAWIENIA KORYTARZE HOTELOWE (Płyta MDF trudnozapalna, 

gr. 12 mm pokryta wskazanym laminatem
Laminat: Polyrey, Kolor: Noir N005, Struktura: HC (półmat) ), komunikacja 

techniczna HKA-PW-IN-P10-P100 ZESTAWIENIE POMIESZCZENIA 
TECHNICZNE (Cokół z płytek gresowych typu Bazo Grys  Z serii przemysłowej lub 

równoważnych, o wymiarach 30x30cm, kolor Sól-Pieprz, powierzchnia gładka, 
matowa, płytki antypoślizgowe.)

21.06.2022

98.B. 98. 14.06.2022 Architektura

Prosimy o informację, czy dostawa kosmetyków jest w zakresie GW? Czy ma 
to być jednorazowa dostwa? Jęśli tak, to czy istnieje możliwość zamiany 
produktów marki Vanity (poniżej przykład) na inne ?

Dostawy po stronie Inwestora. 21.06.2022

99.B. 99. 14.06.2022 Projekt wnętrz
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa ręczników, szlafroków, pościeli 
(prześcieradło+kołdra+poduszki) jest poza zakresem GW. Brak wytycznych co 
w/w zakresu.

Dostawy po stronie Inwestora. 21.06.2022

100.B
.

100. 14.06.2022 Projekt wnętrz
Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty związane z utylizacją 
materiałów po demontażu: pokrycia dachowego, mebli, białego montażu.

Do decyzji Inwestora. 21.06.2022

101.B
.

101. 14.06.2022 Projekt wnętrz
Prosimy o wyjaśnienie co zawarte jest w pozycjach działu 1.1.2.10; co w tym 
zakresie jest utylizowane?

Do decyzji Inwestora. 21.06.2022

102.B
.

102. 14.06.2022 Roboty rozbiórkowe
Prosimy o potwierdzenie, że cokoliki, przestrzeń w duszy klatki schodowej w
ramach renowacji klatki schodowej i posadzki z granitu należy oczyścić i
pomalować na czarno.

Klatke schodową należy odnowić zgodnie z wymaganiami konserwatora 
Posadzki z granitu należy podać renowacji odnowić i zaimpregnować nadająć 

antypoślizgowość R9
21.06.2022

103.B
.

103. 15.06.2022
Prosimy o potwierdzenie, że uchwyty pod dywany na stopniach klatki
schodowej należy wyczyścić i pozostawić.

Wszystkie elementy istniejące na klatce schodowej północnej  należy poddać 
renowacji i  zachować i wykonać zgodnie z projektem oraz  zatwierdzić podczas 

wykonania z wymaganiami konserwatora zabytków.
21.06.2022

104.B
.

104. 15.06.2022
Prosimy o zrewidowanie projektu w zakresie drzwi L00.21 w rozdzielni
kelnerskiej - drzwi wydane jako wahadłowe - brak mozliwości wykonania w
wersji EIS60

Potwierdzamy, prosimy wykonać jako drzwi rozwierne, pod warunkiem montażu 
automatu do ich otwierania, w celu ułatwienia obsługi kelnerskiej

21.06.2022

105.B
.

105. 15.06.2022

Prosimy sprecyzować opis projektowanego rozwiązania kotary dekoracyjnej
FALA w restauracji. Prosimy o wydanie rozmiarów, materiałów i konkretnej
kotary, aby móc wycenić jej koszt. Wytyczne VOCO są niejasne. Prosimy o
przekazanie oferty wymienionej w Wytycznych Voco odnoszącej się do tego
elementu, a wymienionego w przekazanych wytycznych

Kotara dekoracyjna firmy KRISKADECOR
Instalacja wykonana z tkanego aluminium, anodyzowanego, wykonczonego w 
kolorze ustalonym z Inwestorem. Dostepne dwie wersje - A - instalacja tkana w 

rzadkim splocie, przezierna, wersja B - instalacja tkana w gestszym splocie, daje 
wrazenie spojnej aluminiowej tkaniny. 

Moduly instalowane w scianie lub suficie na dedykowanych szynach, 
dopasowanych do projektu, rozmiaru i typu instalacji. Szyny wykonane z 

aluminiowych profili sa idealnie zestawione z instalacja, moga byc wykonczone w 
tym samym kolorze. Zapewniaja stabilnosc, trwalosc i bezpieczenstwo. 

Produkt jest niepalny. Kotara jest elementem dekoracyjnym wyposażenian wnętrz, 
była konsultowana i zatwierdzona przez VOCO. Brak  wymagań franczyzodawcy w 

zakresie tego elementu.

21.06.2022

106.B
.

106. 15.06.2022
Prosimy o sprecyzowanie, gdzie projektuje się dwie bramy rolowane. Prosimy
o podanie wartości transferu powietrza celem doboru wielkości kratki w
bramach.

Bramy rolowane do dwóch pomieszczeń na zapleczu kuchni (zgodnie z technologią 
kuchni opracowana przez firmę Lorien): do pom. porząd. 0/39 i mag. zasobów 

0/38. Powierzchnia efektywna dla kratki /transferu/pocięcia/perforacji.
Dla małych pomieszczeń kuchennych/technicznych to 0,022m2.

21.06.2022

107.B
.

107. 15.06.2022
Prosimy o przekazanie rysunków określających schematy typów drzwi wydane
w zestawieniu stolarki w kolumnie TYP DRZWI

Szczegółowe parametry wszystkich drzwi zostały zawarte w tabelarycznym 
zestawieniu. Schemat ich lokalizacji wraz z pokazaniem numeru i typu drzwi 

stanowią rzuty architektoniczne  
21.06.2022

108.B
.

108. 15.06.2022

Jak rozumieć wydane opisy drzwi aluminiowych w komunikacji np.. L60.46. W
opisie konstrukcji zamieszczono informację : aluminiowa, drzwi szklane; po
czym w wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym podaje się wymóg : płyta
mdf frezowana fornir. Zaznaczam, że są to drzwi o odporności ogniowej EIS60

Plik został zaktualizowany a wymienione pozycje skorygowane o materiał 
wykończenowy np.

 L60.46- malowne natryskowo RAL 9005
Załączam zestawienie stolarki drzwiowej do dokumentacji.

21.06.2022

109.B
.

109. 15.06.2022

W odpowiedziach na pytania, które otrzymaliśmy w dniu 03.06.2022 zawarto
informację o konieczności demontażu barierek klatki schodowej, dla ich
odnowienia. Ze swojej strony zaznaczamy, że taka technologia
przeprowadzenia tych prac wiąże się z koniecznością rozkuwania stopni
schodowych, gdyż wszystkie słupki pionowe są "zatopione" w stopniach z
lastrykiem. Dlatego sugerujemy, aby prace przy renowacji schodów polegały na
ręcznym oczyszczeniu szczotką konstrukcji stalowej i pomalowaniu czarną
farbą. Prosze o ostateczną decyzję w tym zakresie.

Należy skonsultowac w  trackie wykonania prac z programem prac 
konserwatorskich.

21.06.2022



110.B
.

110. 15.06.2022
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić „dublujące” się pozycje związane z
wykonaniem okładzin ceramicznych na posadzkach.

Proszę o wskazanie konkretnej pozycji w projekcie . Dokumentacje wykonawczą 
należy rozpatrywać kompleksowo rysunki projektu wykonawczego wraz z 

zestawieniami materiałów.
21.06.2022

111.B
.

111. 15.06.2022
Prosimy o wskazanie zamiennego systemu wykonania „suchego jastrychu” w
związku z wycofaniem przez Fermacell systemu 2E32

Z informacji rynkowych dowiedzieliśmy się że elementy jastrychowe ART 76030 / 
2E32 / FCEE 1500x500x30 wełna mineralna 10mm à 60 sztuk

są w ciągłej produkcji i są dostępne w sieci dystrybucyjnej fermacell. Gdyby jednak 
było to z jakiegoś powodu problematyczne można złożyć taki system samodzielnie 

stosując 2 płyty Fermacell (2 x 10 mm) i 10 mm wełny. Jednakże wełna 
wykorzystywana w systemie 2E32 to Rockwool Rockfloor, która na polskim rynku 
jest ciężko dostępna i ciężko o zamiennik.W zalaczniku sa prekazany parametry 

akustyczne do spelnienia. 

21.06.2022

112.B
.

112. 15.06.2022

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżnosci w ukłądzie warstwa na elewacji - filarki
międzyokienne pomiędzy przedmiarem a przekrojami. W przedmiarze układ
warstwa zakłada klejenie płytek ceramicznych do płyt Sto DecoPlan, natomiast
przekroje zakładają klejenie płytek bezpośrednio na siatkę z włókna szklanego.

Warstwy elewacji na filarkach miedzyokiennych sa pokazane na Detalu montazu 
okna numer rysunku: HKA-PW-A-DET-12-01. Wykonczenie glazurowane plytki 

elewacyjne ceramiczne Weinberger w kolorze zielonym klejone do warstwy plyta 
Elewacyjna StoDeco klejona "na grzebień"

21.06.2022

113.B
.

113. 15.06.2022

Dotyczy odpowiedzi nr 2B z dn. 03.06.2022
Ponawiamy prośbę o przekazanie detalu mocowania żaluzji akustycznych do
stropu Akermana - przesłany detal pokazuje jedynie kotwienie do płyt
kanałowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, ze przedstawiony w detalu
sposób mocowania konstrukcji skutkować może powstawaniem mostków
termicznych - prosimy o potwierdzenie poprawności rozwiazania.

Detal mocowanie do stropu stanowi zarówno na: 
- rys. HKA_PW_A_DET_15_01 Detal montażu żaluzji akustycznej, na którym 

zaznaczyliśmy że hydroizolację należy wywinąć na mocowanie na wys. Min. 40cm  
a sam słupek do którego montowane są żaluzje do tej wysokosci wypełnić pianką 

termoizolacyjną, 
- jak i na rysunkach konstrukcyjnych HKA-PW-K-0A-00 rev. 02 i HKA-PW-K-110-

01 rev.02. (jpeg w załaczeniu)

21.06.2022

114.B
.

114. 15.06.2022
Dotyczy odpowiedzi nr 13B z dn. 03.06.2022
Prosimy o przekazanie detalu kotwienia systemu asekuracji do istniejącej attyki
murowanej z gazobetonu.

Detal konstrukcyjny kotwienia systemu asekuracji, wraz z projektowaną 
podkonstrukcją widoczny jest na rysunki konstrukcji: HKA-PW-K-110-01 rev.02. 

(jpeg w załaczeniu)
21.06.2022

115.B
.

115. 15.06.2022

Opis techniczny do PW Konstrukcji na str. 9 opisuje technologię wykonania
prac związanych z podparciem attyki z mozaiką, która obecnie wspiera się na
ścianie garazu przeznaczonej do rozbiórki. Technologia ta zakłada w pierwszej
kolejności wykucie pionowych bruzd dolegających do ceowników, bez
rozbierania całej ściany i w tak przygotowej szczelinie wykonanie słupów
żelbetowych do podparcia stropu. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że
ze względów statycznych układ jaki powstaje po wykonaniu bruzd - podparcie
ścianki mozaikowej w miejscach opasanych ceownikami umocowanymi tylko
do żelbetu między ceownikami stanowi tylko smukły słup żelbetowy- nie
zagraża stabilności konstrukcji wsporczej. Ponadto stwierdzamy, że w/w słup w
wydanych rysunkach wykonawczych nie jest związany w żaden sposó z nowo
wykonywanymi elementami ściany i stropu. Prosimy o wydanie niezbędnej
dokumentacji uzupełniajacej

Ten układ nie zagraża stabilniści konsrukcji. Układ nie będzie podparty tylko 
słupem miedzy ceownikami ale nowoprojektowanymi słupami stojącymi obok. 
(rozmieszczenie słupów widoczne na rzucie rys.HKA-PW-K-01-00 rzut piwnicy)

21.06.2022

116.B
.

116. 15.06.2022

Dotyczy odpowiedzi nr 7B dn. 03.06.2022.
Niestety w przekazanym zestawieniu stolarki nadal nie uzupełniono wszystkich
stolarek o kolor wykończenia drzwi. Prosimy o weryfikację wszsytkich 4
zakładek w kolumnach dotyczących wykończenia skrzydła drzwiowego i
ościeżnicy

W zalaczniku aktualne zestawienie stolarki drzwiowej. Prosba o skazanie 
konkretnich drzwi z brakiem opisu. 

21.06.2022

117.B
.

117. 15.06.2022

W wytycznych do prac konserwatorskich opisanych od str. 20 opisu
technicznego do PW Architektura, zawarto następujący opis :
Prace konserwatorskie przy mozaikach może wykonywać jedynie osoba
posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zm. z dnia 5 sierpnia 2015 r., poz. 1505) i Ustawa o zmianie
ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych
zawodów): „osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki” o
specjalności kamień i detal architektoniczny.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie tych
prac przez osoby, które ukończyły w/w studia magisterskie w zakresie
równoważnych specjalności, tj.:                                                             
a) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby, lub 
b) w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych     

Tak, potwierdzamy, że dopuszczone jest przeprowadzenie prac konserwatorkich 
przy mozaikach przez osoby, które ukończyły w/w studia magisterskie w zakresie 

równoważnych specjalności, tj.:                                                             
a) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby, lub 

b) w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych     

21.06.2022



S.

Nr L.p Data 
Rysunek / 
Dokument

Oferent - pytanie Odpowiedź
Data opublikowania 

odpowiedzi

1.S. 1. 27.05.2022

KANALIZACJA:
Prosimy o przesłanie schematów kanalizacji deszczowej i sanitarnej ze 
względu na fakt że jest to obiekt do remontu bez rozwinięć trudno o poprawną 
wycenę.

Kanalizacja sanitarna  i kanalizacja deszczoiwa wewnętrzna do 
całkowitej  wymiany - do wyjść z budynków. Instalcje z rur 
niskoszumowych lub żeliwnych. Instalacje z izolają akustyczną. 
Średnice opisane na rzutach.

03.06.2022

2.S. 2. 27.05.2022

INSTALACJA GRZEWCZA:
Proszę o typy  i producenta pomp: 
- do central
- w wężle na rozdzielaczu po stronie ct
- w wężle na rozdzielaczu po stronie co

W zakresie pomp do central wentylacyjnych: proszę  o wycenienie 
standardu producentów firmy Wilo. Parametry pomp zostana 
uzupełnione.
W zakresie węzła: prosimy o wycenę węzła wg przekazanej 
dokumentacji. Projekt obecnie jest w uzgodnieniu z opeartorem firmą 
Tauron. Uzgodniony projekt zostanie przekazany Wykonawcy.

03.06.2022

3.S. 3. 27.05.2022
INSTALACJA GRZEWCZA: Prosimy o podanie typów siłowników do zaworów 
AB-QM

Zawory wysterowane z automatyki central wentylacyjnych sygnalem 0-
10V, typ siłownika np. AME (uzależniony od średnicy).

03.06.2022

4.S. 4. 27.05.2022
INSTALACJA GRZEWCZA:
Prosimy o potwierdzenie iż grzejniki będą w kolorze białym lub proszę o 
podanie koloru RAL

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami 
branżowymi, np. branża architektury wnętrz określa kolory grzejników.
PURMO KOS V KOV 22 KOLOR CZARNY MAT RAL 9005
PURMO HYGIENE KOLOR BIAŁY MAT  RAL 9016
PURMO JAVA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005
VOGEL&NOOT CNXX -  toalety publiczne na poziomie parter i 
piwnica, gdzie zostały dobrane grzejniki z  gładkim frontem grzejnika 
(bez tego falowania) oraz kolor RAL 9005 mat.
W pozostałych pomieszczeniach tehcnicznych kolor biały.

03.06.2022

5.S. 5. 27.05.2022
WENTYLACJA:
Prosimy o przesłanie specyfikacji / zestawienia elementów i urządzeń 
wentylacyjnych (typ, producent elementów nawiewnych, regulacyjnych itd.) 

Uaktulanione zestawienia podstawowych elementów zostano 
przekazane w dokumentacji. Producent elementów nawiewnych, 

regulacyjnych: LINDAB, LOXIMIDE, TROX, SMAY, itp.)
03.06.2022/13.06.2022

6.S. 6. 27.05.2022
WENTYLACJA:
Prosimy o przesłanie przekrojów instalacji wentylacji. 

Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekroi. 
Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, 

zestawieniach materiałowych, doborach producenckich, opisie 
technicznym.

03.06.2022/13.06.2022

7.S. 7. 27.05.2022 Prosimy o przesłanie tabeli cen jednostkowych - tabeli ofertowej 

Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 
01.06.2022 r. 

Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku 
hotelowego_KATOWICE - ZZK - Formularz Ofertowy

03.06.2022

8.S. 8. 27.05.2022
INSTALACJA WODOCIĄGOWA:                                                                  
Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących doboru zestawów 
hydroforowych: na wodę bytową oraz hydrantową.

W dokumentacji przekazano dobory zestawów oraz pkt pracy.  np. 
rysunek HKA-PW-IS-SCH-224-

03.06.2022/13.06.2022

9.S. 9. 27.05.2022
URZĄDZENIA                                                                                           Proszę o 
informację jaki należy uwzględnić okres gwarancji i przeglądów na urządzenia.

Zgodnie z Umową, załącznik 2, art. 3. 
Należy mieć na uwadzę, że zgodnie z SWZ pkt. 7 jako kryterium 

oceny oferty jest również  okres gwarancji.
03.06.2022

10.S. 10. 27.05.2022
INSTALACJA WODOCIĄGOWA:                                                                 
Prosimy o informację czy rurociągi wody zimnej i ciepłej będą również 
wymieniane w pokojach hotelowych

Tak sa wymieniane. Ze względu na czytelność rysunków w 
dokumentacji rozrysowano typowy pokój hotelowy. Zostanie 

uzupełnione.
03.06.2022

11.S. 11. 31.05.2022

INSTALACJA WODOCIĄGOWA: 
proszę o informację którym schematem należy kierować się przy zliczaniu 
armatury dla wody bytowej i hydrantowej. Mamy rysunki ,,Schemat wody 
hydrantowej”, który pokrywa się z aktualnym rzutem (chodzi o konkretne 
miejsce przy zbiorniku z zestawem hydroforowym) ale jest też rysunek o 
nazwei ,,Schemat zbiorników” na którym jest zupełnie inna armatura, o innych 
średnicach i innym rozdziale. Rurociągi z tego rysunku nie pokrywają się z 
rzutem. Na tym schemacie jest również znacznie więcej armatury.
Prosimy o informację czy w zakresie wykonywanych robót będzie montaż 
nowych zestawów wodomierzowych. Jeśli tak to prosimy o podanie wytycznych 
doboru wodomierzy.

Wykonać według schematu zasilania HKA-PW-IS-SCH-224-04, 
schemat hydrantów zaktualizowany.

03.06.2022/13.06.2022

12.S. 12. 31.05.2022

INSTALACJE GRZEWCZE
Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu JAVA
Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu CNPM
Proszę o podanie typu głowicy do grzejników KOVProszę o podanie typu 
głowicy do grzejników  typu H

Czy zawory kulowe pod pionami mają być z zaworem spustowym czy bez ?
Czy demontaże inst grzewczych przjmujemy zgodnie z otrzymanym 
przedmiarem czy jest projekt do demontaży ? Proszę o zamieszczenie.
Czy kasyno jest poza zakresem wyceny ? Brak projektu.

Typy głowic: szczegolowy dobor modeli na etapie realizacji.
Zawory kulowe pod pionami z zaworem spustowym,

Demontaż instalacji należy wykonac zgodnie z rysunkami z stanu 
istneijącego - wymieniamy wszytskie instalacje (poza strefa kasyna).  

Dobór głowic:

Dla grzejników dekoracyjnych głowice typu RAX :

- dla grzejnika czarnego  RAL 9005 -model Sort

-dla grzejnika białego RAL 9016- model Hvid, RAL 9016

Dla pozostałych typów grzejników białych RAL 910- głowice 
termostatyczne typu RAW model RAW 5115

03.06.2022/13.06.2022

13.S. 13. 31.05.2022
KANALIZACJA
Proszę o informację czy należy wyceniać biały montaż przy saunach  poz -1, 
łazienki przy salach konferencyjnych poz -1, szatnie przy kuchniach poz. 0

Należy uzwglednic wyceny bialego montazu w wszystkich 
pomieszczeniach w zakresie opracowanym w dokumentacji 

projektowej. 
03.06.2022

14.S. 14. 31.05.2022

KANALIZACJA 
Proszę o podanie typów wpustów:
- wpust w łazience przy pisuarze – poz. -1
- wpust pom serwis bankietowy – poz. -1
- wpust pom mycie wózków , czy w pom tym jest również odwodnienie liniowe? 
- jeżeli tak proszę o podanie typu i dł. – poz. -1
- wpust pom zmywalni – poz. -1
- proszę o podanie typów odwodnień i wpustów na poz. O
- Proszę o podanie typów wpustów dla kanalizacji deszczowej.

 Dobór konkretnych modeli wpustów przewidujemy na etapie 
realizacji.    Odpływ brodzikowy dla pokoi hotelowych:

Dla pokoi przyjęty został odpływ brodzikowy płaski NewEco, Poolspa, 
PD5000165, seria: Spare Parts

Wpusty:

odwodnienie punktowe

- dla wpustu zlokalizowanego w toalecie męskiej na kondygnacji -1 
(toalety dla kawiarni i sal konferencyjnych) oraz dla wpustu w toalecie 
męskiej na kondygnacji 0 (toalety dla restauracji) - model hl90pr-3020

- dla pozostałych wpustów - wpusty-standard- Capricorn 11-2017

odwodnienie liniowe (patio) - odwodnienie szczelinowe ACO SlotDrain 
VX100 Single

03.06.2022/13.06.2022

Branża sanitarna – sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (wod-kan, gaz, kan. deszczowa, hydrantowa,tryskaczowa, grzewcza wentylacyjna, klimatyzacja)



15.S. 15. 31.05.2022

WENTYLACJA: 
- proszę o podanie wymiarów wyrzutni 
- czy osprzęt ma być wyceniony w kolorze standardowym RAL ? Jeśli nie 
proszę o wytyczne. 
- Czerpnie i wyrzutnie mają być malowane czy stal ocynk ? Jeśli malowane to 
na jaki kolor ? 

DLA WYRZUTNI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA: WYRZUTNIA 
500x1000mm DLA CWN DS01, WYRZUTNIA 1000x1000mm DLA 

CNW K01. WYRZUTNIE,CZERPNIE KOLOR RAL 7016 GRAFIT. DO 
POTWIERDZENIA PRZY REALIZACJI ELEWACJI BUDYNKU.

03.06.2022

16.S. 16. 03.06.2022

SANITARNE:                                                                                              - 
zestawienia materiałów, przedmiary i rysunki  różną się między sobą. Według, 
którego dokumentu należy zrobić kalkulacje? 

Dokumentacje należy rozpatrywać kompleksowo. W wycenie należy 
uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania robót. W przypadku stwierdzenia braku w 

zestawieniu kosztorysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza). 
Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w 

niej podane.  Oferent może zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli 
stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane.  W przypadku 
nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać 
się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie 

sporządzania oferty.
Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w 

związku z wydanymi rewizjami projektowymi.

13.06.2022

17.S. 17. 03.06.2022 Czy wyłączenie z zakresu szkoły tańca, dotyczy także instalacji?
Tak. W zakresie GW przyłącza (wodociągowe, ciepłownicze), krócce 

wentylacyjne z zaworami CAV, dostawa i montaz centrali. Zgodnie 
zdokumetacją.

13.06.2022

18.S. 18. 03.06.2022
WENTYLACJA:                                                                                            - 
proszę o uzupełnienie przedmiarów wentylacji mechanicznej o brakujące 
wentylatory dachowe na wentylacji bytowej.
- proszę o udostępnienie listy części dla instalacji wentylacji mechanicznej

Aktualizacje i uzupelnienie przedmiarow, dopasowana do trzeciej 
rewizji projektu instalacji sanitarnych zostaną przekazane odrębną 

korespondencją. 
13.06.2022

19.S. 19. 06.06.2022

W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane nawilżacze 
parowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy 
nawilżacze parowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?

Tak, wchodzą w zakres projektu. Dokumentacje należy rozpatrywać 
kompleksowo. W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i 

prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót. W 
przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu kosztorysowym należy je 

uzupełnić (na końcu arkusza). Oferent wypełniając tabelę bierze 
pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane.  Oferent może 

zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane 
lub przeszacowane.  W przypadku nie sprawdzenia ilości przez 

Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów 
wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w 
związku z wydanymi rewizjami projektowymi.

13.06.2022

20.S. 20. 06.06.2022
W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane wentylatory 
dachowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy 
wentylatory dachowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?

Tak jak odpowiedz na pytanie nr 19.S 13.06.2022

21.S. 21. 06.06.2022

Na rysunkach wentylacji pożarowej występują kanały w klasie EIS120, kratki 
oddymiające i inny osprzęt, natomiast w przedmiarze wentylacji pożarowej są 
tylko wentylatory, izolacja i płaszcz. Czy w zakres oferty będzie wchodziło 
wykonanie kompletnej instalacji wentylacji pożarowej? 

Tak jak odpowiedz na pytanie nr 19.S 13.06.2022

22.S. 22. 06.06.2022

W opisie technicznym instalacji wentylacji jest napisane, że przewody 
wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku maja być zaizolowane wełną 
gr.80mm i zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, 
natomiast w udostępnionym przedmiarze robót nie ma takich pozycji.  Czy 
można modyfikować i zmieniać przedmiary robót ?

Tak jak odpowiedz na pytanie nr 19.S 13.06.2022

23.S. 23. 06.06.2022
W udostępnionej dokumentacji instalacji wentylacji jest zestawienie klap 
pożarowych i według tych zestawień jest kilkaset klap przeciwpożarowych. 
Natomiast udostępniony przedmiar zawiera tylko 36 szt. klap ppoż. 

Tak jak odpowiedz na pytanie nr 19.S 13.06.2022

24.S. 24. 06.06.2022
Czy udostępniony przedmiar jest zakresem do wykonania dla jakiegoś etapu 
prac ? (np. tylko jakiegoś wyodrębnionego fragmentu budynku?)

Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w 
związku z wydanymi rewizjami projektowymi - uzupełnienie 

przedmiarów nastąpi odrębną korespondencją. 
13.06.2022

25.S. 25. 06.06.2022
Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji materiałowej instalacji 
wentylacji.  

Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, 
zestawieniach materiałowych, doborach producenckich, opisie 

technicznym. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i 
zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami.

13.06.2022

26.S. 26. 06.06.2022 Prosimy o udostępnienie przekrojów instalacji wentylacji.

Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekrojów. 
Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, 

zestawieniach materiałowych, doborach producenckich, opisie 
technicznym.

13.06.2022

27.S. 27. 06.06.2022 Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji kanalizacji.
W projekcie wykonawczym nie wykonano rozwinięcia kanalizacji. 
Wszytkie niezbędne elementy wynikają i są opisane na rzutach.

13.06.2022

28.S. 28. 06.06.2022
Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji 
podposadzkowych?

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie 
instalacji podposadzkowych na poziomie -1.

13.06.2022

29.S. 29. 06.06.2022 Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji tłuszczowej ? 

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie 
instalacji nadposadzkowych na poziomie 0 strefa kuchni i baru oraz 
pod stopowych na poziomie -1 (również w obszarze szkoły tańca). 

Projekt zakłada utrzymanie istniejącego separatora tłuszczu.

13.06.2022

30.S. 30. 06.06.2022

Proszę o wyjaśnienie, jak mają być wykonane piony instalacji oddymiających i 
napowietrzających? Według projektu architektury szachty oddymiające i 
napowietrzające mają być wykonane jako ściany murowane gr.12cm z 
wewnętrznym wykończeniem izolacją typu CONLIT PLUS. Natomiast według 
projektu instalacji wentylacji pożarowej w szachtach oddymiających i 
napowietrzających należy zastosować przewody z blachy stalowej 
ocynkowanej w izolacji przeciwpożarowej. (w niektórych przypadkach 
zaprojektowane kanały wentylacyjne są większe niż wymiary szachtów na 
architekturze).

Obecne rozwiązanie przewiduje wykonanie pionów jako przewodów 
wentylacyjnych z izolacją przeciwpożarową oraz obudową w postaci  
ścian murowanych. Można zaproponować optymalizacje przyjętych 

rozwiązań, każda z propozycji będzie wymagała zgody/opinii 
projektantów jak i rzeczoznawców ppoż opiniujących projekt.

13.06.2022

31.S. 31. 06.06.2022
Czy projekt wykonawczy branży sanitarnej i HVAC jest po stronie ofertenta?  
Pytanie to kierujemy z uwagi na braki w dokumentacji   szczegółowych 
specyfikacji, przekrojów instalacji, rozwinięć instalacji. 

Przekazany projekt wykonawczy instalacji sanitarnych do ofertowania 
i realizacji. W zakresie Wykonawcy należy wykonac projekt 

warsztatowy. Ewentulane uzupełnienie / wyjasnienie projektów 
wykonawczych  na etapie realizacji budowy , w trakcie nadzorów 

autorskich.

13.06.2022



32.S. 32. 08.06.2022
Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym będą zlokalizowanie 
rozdzielnice FPS1 i FPS2?

Rozdzielnicę FPS1 proszę zlokalizować w pomieszczeniu -1/68a 
Went Ppoż,

natomiast rozdzielnicę  FPS2 w pomieszczeniu  -1/32a Went ppoż.
Szafy będą pokazane na rysunku:

HKA-PW-IS-01-92_04 
Siłowniki do zaworów na rysunku:

HKA-PW-IS-SCH-221_04

13.06.2022

33.S. 33. 14.06.2022

Gaszenie gazem - Pomieszczenie Rozdzielni -1/53. W pom. na rysunku jest 
kanał techniczny. Czy kanał będzie zabudowany (na stałe/demontowanymi 
płytami)? Czy otwarty za pomocą kraty „wema” (pozwalając na swobodny 
przepływ powietrza).
Chodzi tutaj o rozstrzygnięcie czy wymagane jest gaszenie tej przestrzeni 
oddzielną dyszą oraz objęcie detekcją

Kanał techniczny w pomieszczeniu rozdzielni wg  rysunku konstrukcji 
HKA-PW-K-01-00 rev 02 i projektu elektryki (częściowo pokryty płyta 

ryflowaną, jeden element pokrywa żelbetowa).
21.06.2021

34.S. 34. 14.06.2022

Gaszenie gazem - Pomieszczenie Serwerowni -1/66, proszę o potwierdzenie, 
że pomieszczenie posiada sam podwieszany sufit „1/66 Serwerowenia, 
Hpom=3,21m; Hsuf=2,20m; Pov=16,03m2” bez podłogi technicznej czy 
kanałów technicznych. 

Pomieszczenie serwerowni posiada częściowo sufit podwieszany 
(obudowa instalacji EI120). W serwerowni mamy kanał techniczny - 
wg rysunku konstrukcji HKA-PW-K-01-00 rev 02 i projektu elektryki.   

21.06.2021

35.S. 35. 14.06.2022
Kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłuszczowa - Czy wykonanie przyłączy 
do studni ks, kd i kt po stronie wykonawcy, jeśli tak proszę o udostępnianie 
profili kanalizacyjnych, kart studni.  

Przyłacza istniejące (przebudowa w przypadku stwiedzenia złego 
stanu technicznego na etapie realizacji prac). Karty studni w 

załaczeniu.
21.06.2021

36.S. 36. 14.06.2022
Kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłuszczowa - Czy dostawa i montaż 
separatora jest po stronie wykonawcy, jeśli tak proszę o kartę doboru 
separatora? 

Separator istniejący, nie podlega wymianie. 21.06.2021

37.S. 37. 15.06.2022
Czy wykonanie węzła cieplnego kasyno jest w zakresie ofertowania?  Schemat 
został dołączony do dokumentacji

Tak, jest w zakresie. 22.06.2022

38.S. 38. 15.06.2022

 W związku z odpowiedzią jak poniżej na pytanie z dnia 06.06.2022 "Czy 
projekt wykonawczy branży sanitarnej i HVAC jest po stronie ofertenta?  
Pytanie to kierujemy z uwagi na braki w dokumentacji   szczegółowych 
specyfikacji, przekrojów instalacji, rozwinięć instalacji. Przekazany projekt 
wykonawczy instalacji sanitarnych do ofertowania i realizacji. W zakresie 
Wykonawcy należy wykonac projekt warsztatowy. Ewentulane uzupełnienie / 
wyjasnienie projektów wykonawczych  na etapie realizacji budowy , w trakcie 
nadzorów autorskich" - odpowiedź z dnia 13.06.2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż ewentualne uzupełnień/wyjaśnień 
projektów wykonawczych wydane na etapie realizacji w formie nadzorów 
autorskich będą płatne dodatkowo. (np. w projekcie brak rysunków węzła 
cieplnego -jest tylko schemat – nie ma możliwości na tym etapie określenia 
ilości i zakresu prac koniecznego do wykonania w tym zakresie) 

Odpowiedz już udzielana w dniu 06.06.2022 "pytanie 31S". Ponowne 
zaytanie niezrozumiałe. Proszę o wskazanie braków wymagajacych 

uzupełnień.
22.06.2022

39.S. 39. 15.06.2022
Prosimy o określenie zakresu prac związanych z wykonaniem instalacji 
podposadzkowych związanych z rozkuciami warstw posadzkowych, wykopy, 
wraz z odtworzeniem. Brak jakiejkolwiek informacji w tym zakresie.

W przedmiarze rozebranie warstw posadzek jest uwzględnione w 
pozycjach 34-37 w dziale 1.1.2 - Rozbiórka elementów architektury, 
natomiast wykonanie nowych warstw posadzkowych znajduje się w 

dziale 1.2.12 w pozycjach 1391-1396.

22.06.2022



E.

Nr L.p Data 
Rysunek / 
Dokument

Oferent - pytanie Odpowiedź
Data opublikowania 

odpowiedzi

1.E. 1. 20.05.2022
Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków z zakresu E&T. Z listy 
rusunków, jakie powinny być dostępne jest tylko HKA-PW-IE-SCH-420-01.

Zostanie udostępniona w możliwie najszybszym terminie. 25.05.2022

2.E. 2. 26.05.2022

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie projekty branżowe zostały zatwierdzone 
przez rzeczoznawcę ds. ppoż a w szczególnosci zagospodarowanie, 
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, wyłączniki ppoż, instalacja oddyminai, 
instalacja SAP i DSO, instalacja oddymiania, scenariusza rozwoju pożaru.

Projekty zostały uzgodnione z rzeczoznacą PPOŻ. Projekty w wersji 
papierowej zostaną opatrzone stosownym uzgodnieniem. 

03.06.2022

3.E. 3. 26.05.2022
Brak możliwosci otwarcia projektu w DWG. Prosimy o przesłanie wersji 
umożliwiajacej otwarcie.

Zostanie udostępniony nowy katalog z całością opracowania.  Do 
01.06.2022 zostanie uzupełnione.

03.06.2022

4.E. 4. 26.05.2022
Brak matrycy sterowań urzadzeń bioroących udział w czasie pożaru. Prosimy o 
uzupełnienie. Matryca sterowań powinna być iuzgodniona z rzeczoznawcą ds.. 
Ppoż. Prosimy o uzupełnienie.

Matryca zostanie opraocwana na etapie realizacji, nadzoru. Nie ma to 
wplywu na wycenę prac. 

03.06.2022

5.E. 5. 26.05.2022
Brak projektu układu pomiarowego uzgodnionego z gestorem sieci czyli firmą 
Tauron Dystrybucja. Prosimy o uzupełnienie.

Projekt układów pomiarowych z przyczyn formalnych jest w trakcie 
uzgadniania. Zostanie przekazany firmie, która wygra przetarg. Nie 
ma to wpływu na wycenę prac.

03.06.2022

6.E. 6. 26.05.2022

Prosimy o podanie prawidłowej liczby telewizorów. Zgodnie z zestawieniem 
materiałów wskazano 170 szt natomiast zgodnie z schematem blokowym 
instalacji TV jest to 190 szt. Prosimy również o dokładne określenie ilości z 
podziałem na rozmiar TV z uwagi na rozbieżnosć pomiedzy zestawieniem 
gdzie jest to 43" a opisem gdzie mowa o 49" i 55".

Ilość telewizorów zgodnie z projektem wnętrz tj. 190 szt. W rozmiarze 
55". Wskazany został następujący model przez franczyzodawcę: 
Hotel-TV HT690U

03.06.2022

7.E. 7. 26.05.2022
Prosimy o potwierdzenie, iż umowa przyłaczneiowa z Tauron została 
podpisana i terminy etapów tj Etap1 - 30.11.2022 i Etap 2 -30.11.2023 są w 
niej obowiązujące.

Umowa została podpisana 17.03.2022 r., należy więc założyć, że 
podane w niej terminy są obowiązujące.

03.06.2022

8.E. 8. 26.05.2022
W PZT brak lokalizacji stacji ładowania pojazdów wraz z określeniem źródła i 
rozdzaju zasilania. Prosimy o uzupełnienie.

Rysunek PZT został skorygowany o ładowarki aut elektrycznych, 
znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.  2022.06.03 - 
udostępniono projekt instalacji elektrycznych. 

03.06.2022

9.E. 9. 26.05.2022
Brak schematu rozdzielnicy ładowania pojazdów TŁad. Prosimy o 
uzupełnienie. 

Rysunek Tład został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu 
dokumentacji.  Do 01.06.2022 r. zostanie uzupełnione.

03.06.2022

10.E. 10. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy TWent5. Prosimy o uzupełnienie. W dokumentacji jest zawarty schemat Twent5 - rysunek nr 964 03.06.2022

11.E. 11. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy  TVRF. Prosimy o uzupełnienie. W dokumentacji jest zawarty schemat Tvrf -rysunek nr 965 03.06.2022

12.E. 12. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy TPA11. Prosimy o uzupełnienie. 
Rysunek TPA1.1 został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu 
dokumentacji.  2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji 
elektrycznych. 

03.06.2022

13.E. 13. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy TPAR1.2. Prosimy o uzupełnienie. W dokumentacji jest zawarty schemat Tpar1.2 - rysunek nr 937 03.06.2022

14.E. 14. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy TZEW. Prosimy o uzupełnienie. 
Rysunek Tzew został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu 
dokumentacji.  2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji 
elektrycznych. 

03.06.2022

15.E. 15. 26.05.2022 Brak schematu rozdzielnicy TWent2. Prosimy o uzupełnienie. W dokumentacji jest zawarty schemat Twent2 - rysunek  nr 963 03.06.2022

16.E. 16. 26.05.2022

W opisie technicznym braży sanitarnej dla rur CT oraz kanalizacji deszczowej 
mowa o zabezpieczeniu ich kablami grzejnymi. Brak projektu w zakresie 
zasilania i sterowania oraz przedmiarów dla tego rozwiązania. Prosimy o 
uzupełnienie.

Należy przewidzieć klable grzewcze samoregulacyjne z czujką 
tempertaury  zgodnie z projektem instalacji sanitarnej dla rur CT 

03.06.2022

17.E. 17. 26.05.2022

Konieczność utrzymania istniejacej centrali ppoż firmy Polon-Alfa obsługujacej 
kasyno i hotel wylkucza możliwość zabudowy noweo projektowanej centrali 
pożarowej firmy Bosch i jej zsieciowania. W naszej opini konieczne jest 
zastosowanie w projekcie wykonawczym centrali firmy Polon-Alfa co wymaga 
przeprojektowania i ponownogo zatwierdzania przez rzeczoznawcę ds ppoż. 
Drugim rozwiazaniem jest odczyt tylko zbiorczego sygnału bez żadnej 
informacji co sie np. pali i w jakim miejscu, bez mozliwosci kasowania jak i 
wysyłki do PSP. Prosimy o stanowisko Inwestora w tej sprawie. 

Uwaga niezasadna - Kasyno obsluguje centrala pożarowa Bosch 
FPA1200. Hotel obsługuje stara analogowa centrala PLON ALFA 
TELSAP 2100. W hotelu projekt przewiduje nowy system Bosch, który 
będzie można połaczyć z wykonanym już systemem kasyna.

03.06.2022

18.E. 18. 26.05.2022

Prosimy o potwierdzenie, iż system hotelowy do obsługi:rezerwacji pokoi, 
płatności, baru, restauracji itp. jest po za zakresem prac objętych umową. W 
przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji 
wykonawczej, zestawień i wytycznych technicznych umożliwiających jego 
wycenę.

Należy przewidzieć system w standardzie dla hotelu kategoryzacji 4* 03.06.2022

19.E. 19. 26.05.2022

Z uwagi na wystepujące na dachu maszty telekomunikacyjne prosimy o 
przekazanie warunków postawionych przez ich właściciela/gestora sieci  oraz 
ustalonego możliwego harmonogramu prac wyłaczeń z uwagi na konieczność 
wykonania prac budowlanych i instalacyjnych na dachu. Prosimy równiez o 
potwierdzenie że relokacja, podłaczenie masztów i ich przełaczenie jest w 
zakresie właściciela/gestora sieci masztów. 

Projekt został wykonany na podstawie przekazanej dokumentacji 
przebudowy infrastruktury teletechnicznej i skoordynowany z firmą 
Orange.

03.06.2022

20.E. 20. 26.05.2022

Prosimy o potwierdzenie, iż tablica Torange usytuowana na dachu jest po za 
zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o 
dostarczenie uzgodnień z gestorem sieci oraz odpowiedniej dokumentacji 
wykonawczej wraz z lokalizacją, zestawieniem i wytycznymi technicznymi 
umożliwiających wycenę tego zakresu.

Tablica Orange jest poza zakresem prac projektowych (w projekcie 
przewidziano wyłącznie zasilenie tej tablicy w uzgodnieniu z 
projektantem z ramienia Orange).

03.06.2022

21.E. 21. 26.05.2022

Prosimy o potwierdzenie, iż centrala telefoniczna jest po za zakresem prac 
objetych umową.  W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie 
odpowiedniej dokumentacji wykonawczej, zestawień i wytycznych 
technicznych umożliwiających jego wycenę.

Należy przewidzieć centralę telefoiczną obsługująca minimum 300 
numerów 

03.06.2022

22.E. 22. 26.05.2022
Brak w projecie SSP doboru central oddymiajacych wraz z doborem 
siłowników klap oddymiajacych. Dodatkowo brak obliczeń i doboru powierzchni 
czynnej klapy oddymiającej .Prosimy o uzuełnienie. 

W budynku zaprojektowany jest system podciśnienia, nie ma zatem 
central oddymiających ani klap oddymiających – ich rolę spełniają 
rozdzielnice elektryczne, które sterują wentylatorami oraz centrale 
Mercora Omega Pro sterujące siłownikami krat/drzwi/okien (rys. HKA-
PW-IE-SCH-421-02). Na klatkach schodowych jest zastosowany 
system napowietrzania klatek schodowych zamiast tradycyjnego 
oddymiania.
Dobór rozdzielnic w udostępnionej dokumentacji. (otrzymane od 
branży sanitarnej).

03.06.2022

23.E. 23. 26.05.2022
Prosimy o uzupełnienie uzgodnień i warunków przepięcia zailań dla 
paczkomatów,kasyna, jubilera i szkoły tańca.

Podane podmioty i ich urządzenia są (i będą) zasilane z rozdzielni 
głównej hotelu na zasadzie zabezpieczenie/podlicznik energii 
elektrycznej. Moc, wartość zabezpieczeń została uzgodniona z 
działem technicznym hotelu, a nie bezośrednio z TAURONEM.

03.06.2022

Branża elektryczna -  sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (elektryczna, oświetleniowa, odgromowa, komputerowa, monitoringu i kontroli dostępu, teletechniczna) 



24.E. 24. 26.05.2022
Brak określonego parametru jak pojemność zbiornika paliwa dla agregatu 
pradotwórczego a tym samym wymagany czas działania pod pełnym 
obciażeniem. Prosimy o uzupełenienie

Taka informacja jest podana w DTR agregatu prądotwórczego, która 
jest zawarta w dokumentacji jako przykład standardu do zachowania 
przez Oferenta.

03.06.2022

25.E. 25. 26.05.2022

Brak inwentaryzacji istniejacych instalacji. Z uwagi na konieczność etapowania 
prac oraz utrzymania pracy: hotelu, kasyna, szkoły tańca, jubilera, 
paczkomatów, masztów telekomunikacyjnych konieczne jest wyznaczenie i 
udpostępnienie osoby ze strony Inwestora, która będzie posiadała odpowednią 
wiedzę umożliwajacą bezpieczne i bezproblemowe dokonanie przełaczeń i 
wyłaczeń instalacji pod jej nadzorem. Prosimy o potwierdzenie , że taka osoba 
będzie udostępniona ze strony Inwestora na czas realizacji.

Inwentaryzacja została dołaczona dzo Dokumentacji udostepnianej 
po podpiasniu przez Oferenta Oświadczenia o poufności - zał nr 12

03.06.2022

26.E. 26. 26.05.2022

Brak dokumentacji w zakresie rozdzielnic SN hotelu dla zasilania 
podstawowego i rezerwowego. Prosimy o potwerdzenie, iż rozdzielnice SN są 
po za zakresem prac objetych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o 
uzupełnienie projektu 

Rozdzielnice SN wchodzą w zakres prac. Schemat rozdzielnic jest 
pokazany w projekcie. Bardziej szegółowy projekt rozdzielnic został 
uzupełniony w dokumentacji, znajdzie się w nowym wydaniu.

03.06.2022

27.E. 27. 26.05.2022 Brak projektu rodzielnic pokoi TP. Prosimy o uzupełnienie.
RysunekTP został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu 
dokumentacji.

03.06.2022

28.E. 28. 26.05.2022
Brak projektu centralnej baterii - HKA-PW-IE-SCH-990-01. Prosimy o 
uzupełnienie.

Uwaga niezasadna - Schemat centralnej baterii jest w dokumentacji. 03.06.2022

29.E. 29. 26.05.2022
Brak projektu sterowania DALI - HKA-PW-IE-SCH-991-01. Prosimy o 
uzupełnienie.

Uwaga niezasadna - Schemat sterowania DALI jest w dokumentacji. 03.06.2022

30.E. 30. 26.05.2022
Brak zasilań dla central gaszenia gazem w pomieszczeniach: 1/66, 1/65 i 1/53. 
Prosimy o uzupełnienie

Projekt został uzupełniony o wypusty zasilania dla central gaszenia 
gazem, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.

03.06.2022

31.E. 31. 26.05.2022

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie koniecznosci zabudowy 
kontaktronów okien pokojowych i ich podłaczenia do instalacji BMS w 
odniesieniu do zaprojektowanych w branży architektonicznej nieotwieranych 
okien pokojowych.

Należy przyjąć lokalizacje podlaczenia BMS do okien upustowych 
zgonie z projektem architektury. 

03.06.2022

32.E. 32. 27.05.2022
Prosimy o informację czy dolny fragment rzutu piętro -1 wraz z przekrojami ( 
szczegółami ) jest to kanał kablowy ?

Tak. To jest betonowy kanał kablowy w posadzce poziomu -1. 
Szczegóły kanalu kablowego są w branży architektonicznej.

03.06.2022

33.E. 33. 27.05.2022  Czy poziom techniczny to właśnie kanał betonowy ?
Poziom techniczny to kondygnacja techniczna (o wysokości 1,7m) 
pomiędzy parterem, a piętrem 1.

03.06.2022

34.E. 34. 27.05.2022
Prosimy o potwierdzenie, że mocowanie należy przyjąć do stropu betonowego 
na prętach i poprzeczce z ceownika tras kablowych ?

Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do 
mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych.

03.06.2022

35.E. 35. 27.05.2022
Jakie mocowanie należy przyjąć w kanale betonowym? Czy to będzie na 
wysięgnikach do ściany czy inne rozwiązanie? Widać na szczegółowym 
rysunku „D” koryta obrócone.

Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do 
mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych. Dopuszczamy 
montaż w kanale kablowym tras na konstrukcji stalowej.

03.06.2022

36.E. 36. 27.05.2022
Czy na dachu można zaproponować system zewnętrzny ciężki, koryto o 
oznaczeniu KZP ?

Tak,  należy zastosować system zewnętrzny ciężki. 03.06.2022

37.E. 37. 27.05.2022
Prosimy wskazać Preferowanego Dostawcę osprzętu elektrycznego ( łączniki , 
gniazda , itd. ).

Kontakt SIMON. 03.06.2022/13.06.2022

38.E. 38. 27.05.2022 Czy złącze kablowe SN jest już wykonane ?
Nie jest wykonane, jest w fazie projektu (projekt i wykonanie w 
zakresie Tauron), będzie ono usytuowane na działce Inwestora.

03.06.2022

39.E. 39. 27.05.2022
Kto zapewnia zasilanie na czas przebudowy SN ? Czy były prowazdone już 
rozmowy z Tauronem ? Podpisano porozumienie w tej kwestii ?

Zasilanie na czas przebudowy stacji transformatorowej zapewnia 
wykonawca (w przedmiarze robót jest pozycja tymczasowej stacji 
transformatorowej, oraz tymczasowej rozdzielnicy głównej)

03.06.2022

40.E. 40. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary

System KD – opis techniczny mówi o produktach firmy Bosch oraz Assa Abloy, 
natomiast w Państwa zestawieniu jest wskazany producent Roger oraz Satel. 
Proszę wskazać któy Producent będzie bazowy, a który należy wskazać w VE.

Do wyceny przyjąć kontrolę dostępu na bazie produktów firmy Assa 
Abloy. Satel jest rekomendowany do systemu Sswin. 

21.06.2022

41.E. 41. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary

Sytsem CCTV – oprzewodowanie U/UTP kat. 6 LSOH wg opisu oraz 
rysunków, natomiast wg. Państwa zestawienia jest wpisana kat. 6a. Proszę 
wskazać prawidłowy typ oprzewodowania, który będzie podstawą wyceny.

Do wyceny przyjąć oprzewodowanie cat. 6A LSOH U/UTP 21.06.2022

42.E. 42. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary
System CCTV – Producent kamer wg opisu Bosch, wg zestawienia DAHUA – 
które kamery wycenić w ofercie ?

Do wyceny proszę przyjąć produkty firmy Bosch. 21.06.2022

43.E. 43. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary

Stacje robocze wraz z monitorami – ilości w zestawieniu 1 szt, wg projektu są 
dwa zestawy komputerowe a monitorów łącznie 5 szt. Proszę wskazać 
prawidłowe ilości do wyceny.

Do wyceny przyjąć dwie stacje robocze i 5 monitorów. 21.06.2022

44.E. 44. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary

Instalacja Wideodomofonowa, RTV-SAT ( w zestawieniu sam demontaż ) oraz 
detekcja gazu w kuchni  – jest wzmianka w opisie, brak w zestawieniu, 
uprzejmie proszę uzupełnić.

Przedmiar został uzupełniony o dział RTV-SAT, Wideodomofony, 
detekcja gazu.

21.06.2022

45.E. 45. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary
Instalacja LAN – Czy jest możliwość zamiany producenta ?

Podana w projekcie firma jest rekomendowana przez VOCO, istnieje 
możliwośc zamiany w przypadku nie gorszych standardów od 

podanych w projekcie i przy zgodzie VOCO.
21.06.2022

46.E. 46. 13.06.2022
Opis TT / 

Przedmiary

Instalacja przyzywowa – w opisie zostały zawarte informacje dotyczące 
również instalacji VoCall, łącznie wymieniono trzech producentów, rysunków 
brak – jak traktować instalację VoCall oraz przyzywową ? W Państwa 
zestawieniu jest tylko instalacja przyzywowa bez narzuconego producenta. 
Proszę wskazać Producenta referencyjnego oraz dopuszczalnego w ramach 
VE.

Instalacja przyzywowa i vocall to dwie rożne instalacje. instalacja 
przyzywowa zgodnie ze schematem produkcji ABB.  Natomiast vocall 

jest tylko oferowany przez Eaton. instalacja vocall sluzy do 
komunikacji werbalnej  akarmowej i w trakcie pozaru.

21.06.2022

47.E. 47. 15.06.2022
HKA-PW-IE-SCH-

990-01

Dotyczy odpowiedzi nr 28E z dn. 03.06.2022
W uzupełnionym pakiecie dokumnetacji otrzymanej od Inwestora w dniu
03.06.2022 brak takiego schematu zarówno w wersji edytowalnej jak i w wersji
pdf - ostatni rysunek ma numer 972. Prosimy o uzupełnienie.

Schemat centralnej baterii - rysunek nr HKA-PW-IE-SCH-990-01 jest 
zawarty w projekcie w folderze oświetlenie.

21.06.2022

48.E. 48. 15.06.2022
HKA-PW-IE-SCH-

991-01

Dotyczy odpowiedzi nr 29E z dn. 03.06.2022
W uzupełnionym pakiecie dokumnetacji otrzymanej od Inwestora w dniu
03.06.2022 brak takiego schematu zarówno w wersji edytowalnej jak i w wersji
pdf - ostatni rysunek ma numer 972. Prosimy o uzupełnienie.

Schemat sterowania DALI - rysunek nr HKA-PW-IE-SCH-991-02 jest 
zawarty w projekcie w folderze oświetlenie.

21.06.2022

49.E. 49. 15.06.2022
HKA-PW-IE-SCH-

902-02

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem a poszczególnymi
rysunkami: HKA-PW-IE-SCH-902-02 i HKA-PW-IE-SCH-902-02 oraz
określenie prawidłowego rozwiązania technicznego dla kabli pomiędzy:
agregatem a RGnN; ZKSN a rozdzielnicą SN 20kV; rozdzielnicą SN 20kV a
transformatorem 20/0,4kV; rozdzielnicą SN 6kV a transformatorem 6/0,4kV;
transformatorem 20/0,4kV a RgnN; transformatorem 6/0,4kV a RGnN.

1. Między agregatem a rozdzielnią RGNN_POŻ kable NHXH 
FE180/E90 2x 3x150mm2 + 2x150mm2 PEN

2.Między ZKSN a SN 20kV kabel 3xXRUHAKXs1x120mm2
3. Między SN 20kV a transformatorem 20/0,4kV  

3xXRUHAKXs1x120mm2
4.Między SN 6kV a transformatorem 6/0,4kV  

3xXRUHAKXs1x240mm2
5. Między transformatorem 20/0,4kV a RGNNR 

3x (YnKXS 4x240mm2)
6. Między transformatorem 6/0,4kV a RGNNR 

3x (YnKXS 4x240mm2)

21.06.2022


