
Odpowiedzi Inwestora
Nr Data Pytanie Odpowiedź

1 2022-07-08

W celu prawidłowej wyceny sufitu podwieszanego kasetonowego 4.07.50 prosimy o
podanie dokładnej nazwy wypełnienia ( płyty ) oraz krawędzi płyty jaka jest wymagana.
W dokumentacji brak informacji na ten temat, a w zależności od rodzaju płyty cena jest
różna.

W przypadku płyt w wymiarze 60cm x 120 cm płyty występują w krawędzi A. Rodzaj 
wybranej płyty to BASE 31 - 600×1200×10 (mm). Załączmy kartę materiałową.

2 2022-07-08
Prosimy o potwierdzenie, że koszt zamków hotelowych w drzwiach do pokoi
hotelowych należy ująć tylko w pozycji 180 kosztorysu instalacji teletechnicznych.

Koszt zamków hotelowych w drzwiach do pokoi należy ująć w kosztorysie branży 
budowlanej w pozycji  - D24 Drzwi drewniane pełne EIS30 jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, 
ościeżnica blokowa, wykończone laminatem HLP ,08mm, akustyka 37dB, dymoszczelne, KD 
- zamek hotelowy, samozmykacz ukryty ze wspomaganiem, próg opadajacy, uszczelka 
dymoszczelna, wym. 109x209cm (szczegóły wg zestawienia)

3 2022-07-08

Na rysunku wizualizacji „1_Budynek dzień.jpg” jest widoczne wykończenie ściany w
przedsionku 001 nad drzwiami i przeszkleniami O5, O6, O7 w postaci lameli pionowych.
Prosimy o wyjaśnienie szczegółów tego rozwiązania.

Szczegóły dotyczące lameli elewacyjnych są w trakcie konsultacji z nowym producentem. 
Wraz z propozycjami optymalizacji projektu, zostanie zaproponowane nowe rozwiązanie. 

Prosimy o sprawdzenie ilości w poniższych pozycjach przedmiarowych z tabeli TER oraz
ustalenie prawidłowych wartości:
1.Płyta elewacyjna szklane, np. STO VENTEC
GLASS, kolor RAL 7026 na podkonstrukcji
systemowej

1.Ilość płyty elewacyjnej szklanej w projekcie to 219,02m2. Należy wprowadzić korektę w 
odpowiedzi 3 na pytanie z dnia 6.06.2022r. Powierzchnię pod lamelami należy wykończyć 
białym tynkiem silikonowym.

2.Lamele z profili stalowych, kolor RAL 9016 2.Powierzchnia pod lamele pionowe to 488,87 m2
3.08S03, Baza łóżka twin 3.W projekcie są 73 pokoje z łóżkami twin – 146 łóżka.
4.08S04, Materac twin 4.W projekcie są 73 pokoje z łóżkami twin – 146 materacy

5.08S16, Fotel 
5.To nie jest fotel typowy. Ten rodzaj fotela  znajduje się tylko w pokojach Custom B i 
Custom C, sztuk 11.

6.08S17, Stolik
6.To nie jest stolik typowy. Ten rodzaj stolika znajduje się tylko w pokojach Custom B i 
Custom C, sztuk 6.

7.03X07, zabudowa - siedzisko 7.Zabudowa 1 sztuka
8.06S21, pufa 8.Pufy 9 sztuk
9.06S23, krzesla sztaplowane 9.Krzesła 30 sztuk

10.06S22, TV 65" na wózku jezdnym Błędny opis. WG KARTY PARAMETRÓW POWINNO BYĆ 85" 10.Tak, pozycja 06S22 w projekcie ma opis - TV 85" na wózku jezdnym - sztuk 1. 

11.Pylon reklamowy 11.2 szt (oznaczone są na PZT)
12.Znak informacyjny 12.1 szt (oznaczone są na PZT)
13.06S12 TV 85" z mocowaniem 13.Tak, musi zostać dodane w kosztorysie - 1szt.
14.06S17 TV 65" z mocowaniem 14.Tak, musi zostać dodane w kosztorysie – 2 szt.

15.Zadaszenie szklane nad klatka zewnętrzną KLZ1
15.Zadaszenie nad klatką KLZ1 nie jest szklane. Zaprojektowane zostało zadaszenie 
nieprzezierne – stropodach nad przedsionkiem Z05.

16.Parapety wewnętrzne 16.Ok. 582mb

5 2022-07-11
Czy Wykonawca w ofercie powinien ująć koszt wydłużonej gwarancji urządzeń czy tylko pozycje 
serwisowanie?

Pozycje serwisowanie wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi

6 2022-07-11
Czy Zamawiający oczekuje serwisowania zgodnie z wytycznymi na jaki Producent udziela 
gwarancji na czas jej trwania?

Na czas trwania gwarancji

7 2022-07-11

W projekcie branży drogowej wskazano, że konstrukcja wszystkich dróg, parkingów i chodników 
rozpoczyna się od warstwy mrozoodpornej z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa 
grubości 30cm w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do kategorii G1. W związku z brakiem 
tego typu pozycji w tabeli TER prosimy o wyjaśnienie czy należy te prace ująć w ofercie i w jakim 
miejscu? Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie ulepszenia podłoża należy 
przeprowadzić poprzez jego stabilizację spoiwem czy konieczna jest wymiana gruntu i dowóz 
mieszanki z wytwórni. 

Konstrukcja nawierzchni była wykonana zgodnie z "Katalogiem typowych konstrukcji 
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg - 
WR-D-63"  
Znajdują się tam wszystkie informacje co do poszczególnych warstw i wymagań dla nich 
(warstwa morozoochronna może być wykonana z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0MPa. Jeśli 
grunt rodzimy spełnia wymagania z poniżej przedstawionych norm można wykonać 
stabilizację gruntu rodzimego. 

 1.Norma dla gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym to: 
 •PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.Część 

15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.
 2.Normy dla mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym (w zależności od użytego 

spoiwa) to: 
 •PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. 

Część1: Mieszanki związane cementem.
 •PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 

2: Mieszanki żużlowe.
 •PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 

3: Mieszanki związane popiołami lotnymi.
 •PN-EN 14227-4:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 

4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
 •PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 

5: Mieszanki związane spoiwem drogowym. 

8 2022-07-11

Wg projektu drogowego grubość warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
kruszywa C 90/3 o uziarnieniu #0/31,5mm pod drogami wynosi 32cm, a pod chodnikami i opaską 
22cm. Natomiast w tabeli TER jest wpisane odpowiednio 25cm i 20cm. Prosimy o wyjaśnienie 
jakie grubości podbudowy przyjąć do wyceny?

Należy przyjąć wartości zgodne z projektem drogowym.

9 2022-07-11
 W projekcie brak jest szczegółów wykonania parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. 
Brakuje też takich pozycji w tabeli TER. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je ująć w ofercie i o 
jakiej szerokości?

Prosimy o uwzględnienie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w ofercie. Należy 
przyjąć parapet na szerokość otworu, dokładne wymiary dostosowane do stanu 
istniejącego. Parapet wystający 3cm przed lico ściany. 

10 2022-07-11

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2.06.2022 na pytanie 150 dotyczącej ilości poduszek w 
pokojach Zamawiający odpowiedział,  że poduszek na łóżkach jest w sumie 600, a w fotelach 150. 
Natomiast w przedmiarze wyposażenia są pozycje : 08M17 Poduszki 50x70cm 600 kpl. oraz 
pozycja 08S14 Poduszki 600 kpl. Co daje łączna ilość 1200. Prosimy Zamawiającego o 
potwierdzenie, że w przedmiarze została zdublowana ilość poduszek oraz wskazanie, o jakim 
symbolu poduszki należy przyjąć w ostatecznej wycenie. 

Pozycje w kartach materiałowych z literą S oznaczają produkt, a M materiał. Dlatego 
powiela się informacja odnośnie poduszek. Poduszek na łóżkach jest 600 kpl. W 
przedmiarze została zdublowana ilość.

11 2022-07-11
Czy w konstrukcji sufitów podwieszanych pełnych należy zastosować wełnę mineralną? Jeśli tak 
to o jakich parametrach i grubości?

Ze względów akustycznych nie ma konieczności zastosowania wełny mineralnej w sufitach 
podwieszanych pełnych.

 „Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku,  izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną  
pełnobranżową  (instalacje  wod-kan,  centralne  ogrzewanie,  elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe,  wentylacyjne  z  automatyką,  klimatyzacyjne,  architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  

wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Pytania do procesu przetargowego

2022-07-084



12 2022-07-11

 Na planie sytuacyjnym projektu drogowego zostało pokazane odwodnienie liniowe, które nie jest 
widoczne w projekcie sieci zewnętrznych sanitarnych i nie ma połączenia z siecią kanalizacji 
deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie czy to odwodnienie należy wykonać i w jaki sposób włączyć 
do sieci?

Odwodnienie liniowe należy wykonać.

13 2022-07-13
Proszę o konkretne sprecyzowanie przekroju żyły głównej i powrotnej w kablu SN, ponieważ w 
koncepcji są rozbieżne informacje.

Kabel zasilający: XRUHAKXs 1x70/25mm2 12/20kV,
żyła główna: 70mm2, żyła robocza: 25mm2.


