
 
 

ZP.271.1.2.2023       Nowy Staw, 17.02.2023 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023. Nazwa 

zadania: „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania 

dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy: 

 

 

Pytanie 1 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Drzwi D5, D6, D7 w przedmiarze Hali Sportowej określone są jako: aluminiowe drzwi pożarowe EI30. 

Natomiast rysunek RZUT PRZYZIEMIA wskazuje na to |e są to typowe drzwi między lokalowe. Proszę o 

potwierdzenie możliwości przyjęcia drzwi D5, D6, D7 jako drzwi płytowych między lokalowych pożarowo 

bezklasowych. 

Wyjaśnienie: 

Załączono poprawiony arkusz stolarki drzwiowej oraz przedmiar. Drzwi D5, D6, D7 powinny być drzwiami 

pożarowo bezklasowymi z aluminium. 

 

 

Pytanie 2 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Przedmiar Hali Sportowej wskazuje 4szt. drzwi wewnętrznych D1, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI 

wskazuje 6szt. drzwi wewnętrznych D1. Proszę o informację jaką ilość drzwi wewnętrznych należy przyjąć 

do wyceny? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć 4 szt. drzwi wewnętrznych D1. Załączono poprawiony arkusz stolarki 

drzwiowej oraz przedmiar. 

 

 

Pytanie 3 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Przedmiar Hali Sportowej wskazuje 1szt. drzwi wewnętrznych D4, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI 

wskazuje 6szt. drzwi wewnętrznych D4. Proszę o informację jaką ilość drzwi wewnętrznych należy przyjąć 

do wyceny? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć 1 szt. drzwi wewnętrznych D4. Załączono poprawiony arkusz stolarki 

drzwiowej oraz przedmiar. 

 

 

Pytanie 4 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Przedmiar Hali Sportowej wskazuje 0 szt. witryn W2, natomiast ZESTAWIENIE STOLARKI wskazuje 1szt. 

witryn W2 (399x260m). Proszę o informację jaką ilość witryn W2 należy przyjąć do wyceny. 



 
Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć 1 szt. witryny W2. Załączono poprawiony arkusz stolarki okiennej oraz 

przedmiar. 

 

 

Pytanie 5 z dnia 01 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Opis techniczny na str.12 wskazuje że okna mają być aluminiowe, 

natomiast przedmiar przedszkola w pozycji nr 9 zakłada okna PCV. Proszę o informację z jakie należy przyjąć 

okna do wyceny? ALU czy PCV ? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć okna z PCW. 

 

 

Pytanie 6 z dnia 01 lutego 2023 r. 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA: Opis techniczny na str.12 wskazuje |e drzwi mają być aluminiowe, natomiast 

przedmiar przedszkola w pozycji nr 9 zakłada drzwi PCV. Proszę o informację z jakie należy przyjąć okna do 

wyceny? ALU czy PCV ? 

Wyjaśnienie: 

Do wyceny należy przyjąć drzwi z aluminium. 

 

 

Pytanie 7 z dnia 02 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Przedmiar Hali nie uwzględnia płytek ściennych, natomiast opis techniczny mówi o 

płytkach ściennych do wysoko[ci 1,5m w łazienkach. Uważam że dobrą praktyką jest wykonać płytki 

ścienne do min.2m jeżeli zaprojektowane zostały prysznice otwarte (bez kabin). Proszę o informację do jakiej 

wysokości należy przyjąć płytki naścienne w łazienkach? 

Wyjaśnienie: 

Należy wykonać płytki ścienne do wysokości 2m. 

 

 

Pytanie 8 z dnia 02 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Przedmiar Hali zawiera pozycję 149 Wyposażenie siłowni w ilości: 1szt. Proszę o 

informację co należy wycenić w tej pozycji? 

Wyjaśnienie: 

Dodano załącznik z wymienionym wyposażeniem siłowni. 

 

 

Pytanie 9 z dnia 02 lutego 2023 r. 

Czy wymagane jest pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z Inwestycją? Czy Zamawiający 

posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli nie to kto będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na 

wycinkę drzew? Czy ww. wycinka drzew podlega pod ochronę konserwatorską? Kto będzie zobowiązany 

uzyskać zgodę konserwatora na wycinkę drzew? 

Wyjaśnienie: 

Proces wycinki drzew leży całkowicie po stronie Zamawiającego. 

 

 

 



 
Pytanie 10 z dnia 02 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Czy Zamawiający posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę? Proszę 

o udostępnienie zatwierdzonego Projektu Budowlanego. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający posiada projekt budowlany. 

 

 

Pytanie 11 z dnia 02 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Proszę o informację w których drzwiach należy zastosować dźwignie antypaniczne. 

Wyjaśnienie: 

Dźwignie antypaniczne należy zastosować w drzwiach prowadzących do głównych wyjść z budynku. Będą 

to wybiórcze drzwi Dz1, Dz2, D1 i D2 oznaczone na rzucie przyziemia (A.1) oraz wyliczone na zestawieniu 

stolarki drzwiowej (A.11). 

 

 

Pytanie 12 z dnia 02 lutego 2023 r. 

HALA SPORTOWA: Proszę o informację jaki przyjąć sposób wykończenia powierzchni trybuny, gres, pcv 

czy beton? Brak informacji w projekcie oraz pozycji w Przedmiarze. 

Wyjaśnienie: 

Załączono poprawiony przedmiar. Do wykończenia powierzchni trybun należy przyjąć PCW. 

 

 
Wszelkie odniesienia zadanych pytań przez Wykonawców obejmujących projekt znajdują się w pliku 

zip. Wyjaśnienia treści SWZ cz.2 – projekt. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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