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ZP.271.1.2.2023      Nowy Staw, 15.02.2023 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 26 stycznia 2023 r. 

Czy absorpcyjne pompy ciepła i kotły gazowe mają stanowić jeden, niezależny system, spójny 

pod kątem parametrów pracy i sterowana? 

Wyjaśnienie: 

Tak, pompy ciepła i kotły gazowe mają być sterowane przez jeden, niezależny system. 

 

Pytanie 2 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy sprężarkowe pompy ciepła są urządzeniami równoważnymi? 

Wyjaśnienie: 

Nie, sprężarkowe pompy ciepła nie są urządzeniami równoważnymi. 

 

Pytanie 3 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy dopuszcza się zastosowanie innych gazowych pomp ciepła niż absorpcyjne montażu 

zewnętrznego? 

Wyjaśnienie: 

Nie, nie dopuszcza się zastosowania innych gazowych pomp ciepła niż absorpcyjne montażu 

zewnętrznego. 

 

Pytanie 4 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy za równoważne zamawiający uzna urządzenia, które osiągają niższy maksymalny 

parametr pracy (temperatura, efektywność, moc)? 

Wyjaśnienie: 

Nie, urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy nie zostaną uznane za 

równoważne. 

 

Pytanie 5 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy pompy ciepła oraz kondensacyjny kocioł szczytowy mają być zarządzane z jednego 

układu sterowania? 
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Wyjaśnienie: 

Tak, pompy ciepła oraz kondensacyjny kocioł szczytowy mają być zarządzane z jednego 

układu sterowania. 

 

Pytanie 6 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy dopuszcza się zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła? 

Wyjaśnienie: 

Nie, nie dopuszcza się zastosowania sprężarkowych pomp ciepła. 

 

Pytanie 4 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie sportowe nowo budowanej hali wchodzi w zakres 

zamówienia? W dokumentacji nie uwzględniono zestawienia i opisu wyposażenia hali. 

Wyjaśnienie: 

W opisie technicznym przy opisie hali sportowej widnieje wymienione wyposażenie 

pomieszczenia. 

 

Pytanie 7 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Czy Zamawiający dysponuje projektem aranżacji wnętrz w zakresie umiejscowienia 

wyposażenia wskazanego w Załączniku nr 1B do SWZ? Projekt aranżacji umożliwiłby 

weryfikację ilościową i wymiarową wyposażenia ujętego w załączniku równie| pod kątem 

możliwości zaproponowania elementów równoważnych. 

Wyjaśnienie: 

Nie dysponujemy projektem aranżacji wnętrz. Decydujący głos o rozmieszczeniu 

wyposażenia ma Zamawiający.  

 

Pytanie 8 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki drzwiowej o specyfikację techniczną drzwi, tj. 

materiał wykonania (PCV, aluminiowe, płytowe drewniane) oraz kolorystykę. 

Wyjaśnienie: 

Zestawienie stolarki zostało uzupełnione o wymagane informacje. 

 

Pytanie 9 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach „mokrych" należy uwzględnić wykonanie 

hydroizolacji podpłytkowej? 

Wyjaśnienie: 

Tak, należy wykonać pod płytkami hydroizolacje. 
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Pytanie 10 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać parapety? 

Wyjaśnienie: 

Parapety powinny być wykonane z PCW (PVC). 

 

Pytanie 11 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć sufity w części rozbudowywanego 

przedszkola? 

Wyjaśnienie: 

Stropy gęstożebrowe przedszkola należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym i 

gładzią szpachlową. 

 

Pytanie 12 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o uzupełnienie projektu rozbudowy przedszkola o specyfikację techniczną 

projektowanej windy. 

Wyjaśnienie: 

Załączono specyfikację windy. 

 

Pytanie 13 z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie nowych obiektów w 

gaśnice? 

Wyjaśnienie: 

Gaśnice są wyposażeniem w zakresie zamówienia. 

 

Pytanie 14 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o "Dokumentację geotechniczną o 

warunkach gruntowo-wodnych - marzec/kwiecień 2021, BIURO USAUG GEOLOGICZNYCH 

GEOPROFIL Zygmunt Kola 80-809 Gdańsk ul. Cieszyńskiego 38/34B" wspomnianą w 

projekcie posadowienia hali. 

Wyjaśnienie: 

Załączono brakującą dokumentacje geotechniczną. 

 

Pytanie 15 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o udostępnienie rysunków i danych technicznych zaprojektowanego podziemnego 

zbiornika wód  opadowych V=60m3. 

Wyjaśnienie: 

- Należy dobrać prefabrykowany zbiornik dowolnego producenta posiadającego dopuszczenia 

do stosowania na terenie Polski i UE. 
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- Zbiornik Vu=60m3, sugerowane wymiary zbiornika to 1,5 x 5,64 x 10Vc=84,6 m3. 

- Rzędna wlotu: 2,07 m n.p.m. 

- Rzędna dna: 0,9 m n.p.m. 

 

Pytanie 16 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z oznaczeniami na przekrojach architektury hali sportowej, 

pod całym nowo projektowanym obiektem należy dokonać wymiany gruntu do poziomu 

gruntu nośnego? 

Wyjaśnienie: 

Należy usunąć całość nasypów niekontrolowanych i gruntów słabonośnych, które zgodnie z 

badaniami geotechnicznymi zalegają, o różnej miąższości, na całej powierzchni rozbudowy. 

 

Pytanie 17 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wskazanie prawidłowych warstw dachu nad salą gimnastyczną, tj.:  

a) wg opisu technicznego: „3A – DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ - papa 

termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm - papa podkładowa gr. 3,0 mm mocowana do 

blachy trapezowej poprzez łączniki mechaniczne ~6 szt./m2 - wełna mineralna półtwarda 25 

cm (max. λ=0,040 W/mK) - folia paroizolacyjna - blacha trapezowa - dźwigar dachowy 

trapezowy h(108:69,5)x 16cm z płatwiami 24 x 12cm - sufit z płyt akustycznych 

jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do płatwi na wkręty do drewna 8,5 cm 

(alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa - tynk dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm 

REI 30 ) - siatka zabezpieczająca przeciw uszkodzeniom mechaniczny, rozpięta między 

dźwigarami”  

b) wg opisu na przekrojach: „3A - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ - Płyta warstwowa 

PIR 160mm REI30(Uc ≤ 0.15) - dźwigar dachowy trapezowy h(108:69,5)x 16cm z płatwiami 

24 x 12cm - sufit z płyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do 

płatwi na wkręty do drewna 8,5cm (alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa – tynk 

dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm REI 30 ) - siatka zabezpieczająca przeciw 

uszkodzeniom mechaniczny, rozpięta między dźwigarami” 

Wyjaśnienie: 

wg opisu na przekrojach:  

3A - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ  

- Płyta warstwowa PIR 160mm REI30(Uc ≤ 0.15) 

- dźwigar dachowy trapezowy h(108:69,5)x 16cm z płatwiami 24 x 12cm 

- sufit z płyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do płatwi na 

wkręty do drewna 8,5cm  

(alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa 
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- tynk dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm (REI 30) 

- siatka zabezpieczająca przeciw uszkodzeniom mechaniczny, rozpięta między dźwigarami 

 

Pytanie 18 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wskazanie prawidłowych warstw dachu nad stropodachów, tj.:  

a) wg opisu technicznego: „2A - STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna (np. 

firestop) - papa podkładowa asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm - 

izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm - warstwa spadkowa z keramzytobetonu – ze 

spadkiem 3% lub kliny styropianowe - folia PE - wyrównanie 0,5 cm - strop typu filigran 18-

24 cm zgodnie z projektem konstrukcji - płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym”  

b) wg opisu na przekrojach: „2A - STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna 

(np. firestop) - papa podkładowa asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm 

- warstwa spadkowa z keramzytu - ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe - izolacja 

termiczna - styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm - paroizolacja- folia PE - wyrównanie 0,5 

cm - strop typu filigran zgodnie z konstrukcją - płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym 2B - 

STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) - papa podkładowa 

asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm - warstwa spadkowa z keramzytu 

- ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe - izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. 

min 20 cm - paroizolacja- folia PE - wyrównanie 0,5 cm - strop typu filigran zgodnie z 

konstrukcją - gładź szpachlowa” 

Wyjaśnienie: 

wg opisu na przekrojach:  

2A - STROPODACH  

- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) 

- papa podkładowa asfaltowa 

- warstwa dociskowa 

- szlichta cementowa 5,0 cm 

- warstwa spadkowa z keramzytu ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe 

- izolacja termiczna, styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm 

- paroizolacja- folia PE 

- wyrównanie 0,5 cm 

- strop typu filigran zgodnie z konstrukcją 

- płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym 

2B - STROPODACH  

- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) 

- papa podkładowa asfaltowa 

- warstwa dociskowa 
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- szlichta cementowa 5,0 cm 

- warstwa spadkowa z keramzytu ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe 

- izolacja termiczna. styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm 

- paroizolacja- folia PE 

- wyrównanie 0,5 cm 

- strop typu filigran zgodnie z konstrukcją 

- gładź szpachlowa 

 

Pytanie 19 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

W Załączniku nr 1B do SWZ znajdują się elementy wyposażenia technologii kuchni, tj. szafa  

chłodnicza przemysłowa, kuchenki mikrofalowe, kuchenka gazowa, zmywarka przemysłowa, 

robot wielofunkcyjny, blender przemysłowy, piec konwekcyjny. W związku z powyższym 

proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt technologii kuchni oraz wskazanie 

umiejscowienia pomieszczeń, w których zainstalowane mają być w/w urządzenia. 

Wyjaśnienie: 

Projekt kuchni / technologii kuchni nie znajduje się w zakresie projektu. 

 

Pytanie 20 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

W przedmiarze na roboty budowlane dla hali sportowej uwzględniono pozycję dot. 

Naklejania odbojnic ściennych ochronnych elastomerowych w ilości ok. 45m2 - proszę o 

wyjaśnienie czy nadmienione prace wchodzą w zakres oferty. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie 

dokumentacji o specyfikację odbojnic ściennych. 

Wyjaśnienie: 

Nadmienione prace wchodzą w zakres oferty. Dokumentacja zostanie uzupełniona o 

szczegółowe informacje na ten temat (rys. A.26, A.27, A.28). 

 

Pytanie 21 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy wykonanie elementów oznaczonych jako nr 10 na kładach ścian 

hali sportowej: „Maty - osłony na słupy (pianka PE, gr. 4mm, wys. 200cm)" wchodzi w 

zakres zamówienia? 

Wyjaśnienie: 

Tak, ww elementy wchodzą w zakres zamówienia. 

 

Pytanie 22 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie czy i jakie rolety wchodzą w zakres zamówienia, tj.: 

a) Zgodnie z Załącznikiem 1B do SWZ „Rolety wewnętrzne, harmonijkowe - ciemnoniebieskie 

do wszystkich okien wg wymiarów okien w projekcie"  
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b) Zgodnie z oznaczeniem nr 11 na kładach ścian hali sportowej „rolety mechaniczne 

sterowane zdalnie z pilota"  

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z załącznikiem w zakres zamówienia wchodzą rolety wewnętrzne, harmonijkowe –  

ciemnoniebieskie wg wymiarów okien w projekcie. 

 

Pytanie 23 z dnia 27 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy montaż rolet należy przewidzieć we wszystkich nowo budowanych 

obiektach (hala sportowa, zaplecze socjalne, rozbudowa przedszkola), czy tylko w części. 

Wyjaśnienie: 

Montaż rolet obejmuje halę sportową oraz siłownię/fitness, każde z tych okien ma mieć swoją 

roletę sterowaną mechanicznie za pomocą pilota. Kolor rolet – ciemnoniebieski. 

 

Pytanie 24 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o sprecyzowanie, jaki materiał oraz jakiej grubości należy zastosować do izolacji 

termicznej ścian hali sportowej i zaplecza, tj.:  

a) wg opisu technicznego: „S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - styropian EPS 80-036 gr. 20 cm 

lub wełna mineralna gr. 20-35cm” „S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE - styrodur gr. 10-25 cm 

(max. λ=0,040 W/mK)”  

b) wg opisu na przekrojach: „S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - styropian EPS 80-036 gr. 15 cm 

lub wełna mineralna gr. 15cm” „S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE - styrodur gr. 10 cm (max. 

λ=0,040 W/mK)” 

Wyjaśnienie: 

S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

- styropian EPS 80-036 gr. 20 cm lub wełna mineralna gr. 20cm" 

S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE  

- styrodur gr. 20 cm (≤ 0,040 W/mK)" 

 

Pytanie 25 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z opisem warstw ścian zewnętrznych hali w opisie technicznym i na przekrojach, 

elewacje należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. Jednocześnie na rysunku 

elewacji w kolorystyce tynki w różnych kolorach - proszę o wyjaśnienie, czy na elewacjach 

należy zastosować tynki cementowo-wapienne malowane, czy jednak tynki elewacyjne 

barwione? 

Wyjaśnienie: 

Wyprawa elewacyjna powinna być barwiona w masie. 
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Pytanie 26 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o potwierdzenie, i w ofercie należy uwzględnić wykonanie obróbek blacharskich, 

płotków śniegowych oraz dostawę i montaż drabin włazowych w budynku hali sportowej - 

brak tych elementów w przedmiarach. 

Wyjaśnienie: 

Elementy te należy uwzględnić, zostaną one wprowadzone do przedmiarów. 

 

Pytanie 27 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż stojaków rowerowych wchodzi z zakres 

zamówienia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację stojaków, które 

należy wykonać. 

Wyjaśnienie: 

Dostawa i montaż stojaków rowerowych wchodzi w zakres zamówienia. Stojaki powinny być 

z profili stalowych w kolorze czarnym ze stali ocynkowanej ogniowo, w kształcie odwróconej 

litery U, montowane przez wbetonowanie w ziemie. 

 

Pytanie 28 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o określenie sposobu montażu daszków szklanych na elewacji hali sportowej - na 

odciągach, czy na wspornikach? 

Wyjaśnienie: 

Daszki szklane montowane będą na odciągach zgodnie z rys. K-12 opracowania branży 

konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 29 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat i rysunki szczegółowe balustrad dla 

rozbudowy przedszkola. 

Wyjaśnienie: 

Dodano rysunki balustrad. 

 

Pytanie 30 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w części rozbudowywanej przedszkola przy schodach znajdujących 

się w pom. Komunikacji K1 należy wykonać balustrady i/lub pochwyty? 

Wyjaśnienie: 

Należy wykonać balustrady i pochwyty, dokumentację uzupełniono o rysunki balustrad. 
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Pytanie 31 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w części rozbudowywanej przedszkola należy dostarczyć i 

zamontować daszki szklane nad wszystkimi wejściami (6 sztuk), czy te tylko nad 

wybranymi? Proszę o podanie wymiarów daszków szklanych. 

Wyjaśnienie: 

W części rozbudowywanego przedszkola daszek szklany ma się znajdować jedynie nad 

wejściem głównym do tej części obiektu. Nad drzwiami D1z. 

 

Pytanie 32 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

W przedmiarze robót budowlanych części rozbudowywanej przedszkola ujęto następujące 

pozycje: - Nawierzchnia placu zabaw - Huśtawka ważka na sprężynie - Piaskownica 

kwadratowa - Zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią i mostem - Podwójna wa|ka na podstawie 

metalowej - Karuzela tarczowa - ławki wzdłuż chodnika Proszę o wyjaśnienie, czy w/w 

elementy wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o 

specyfikację w/w elementów. 

Wyjaśnienie: 

W zakres zamówienia wchodzą 2 huśtawki ważkie, sprężynowiec i piaskownica z 

zadaszeniem. Dokumentację uzupełniono o odpowiednie rysunki i specyfikacje. 

 

Pytanie 33 z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Zwracam się z prośbą o wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia wyposażenia 

opisanego w załączniku nr 1B do SWZ: a. Dział „wyposażenie sal”, b. Dział „wyposażenie 

kuchni”, c. Dział „pozostałe wyposażenie”. Uważam, iż Zamawiający zrobi to lepiej, 

ponieważ ma większe doświadczenie w tego typu zamówieniach. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający zgadza się z powyższym wnioskiem Wykonawcy i wyłącza w całości z opisu 

przedmiotu zamówienia kolumny: Wyposażenie sal, Wyposażenie kuchni, Pozostałe 

wyposażenie. Jednakże, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (Załącznik 

Nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - Wyposażenie przedszkola Nowy Staw) pozostawiając 

zapis przedmiotu zamówienia w zakresie: klimatyzatory, rolety wewnętrzne, piec 

konwekcyjny. Zaktualizowany zapis otrzymał nowe brzmienie: 

Lp. Pozostałe wyposażenie przedszkola liczba 

1. Klimatyzatory 

Montaż klimatyzatorów w salach dydaktycznych w części 

dobudowywanej przedszkola: 

Dla sal o pow do 71m2 zamontować klimatyzatory ścienne typu Multi-

Split 2kpl.  (po dwie jednostki wewnętrzne na pomieszczenie).  

W skład zestawu wchodzi jednostka zewnętrzna, dwie jednostki 

wewnętrzne, piloty bezprzewodowe. 

Parametry zestawów: 
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- Moc chłodnicza nominalna: 2x3,5 kW 

- Moc grzewcza nominalna: 2x3,8 kW 

- Czynnik chłodniczy R32 

- płynnie regulowana moc poprzez zmianę prędkości obrotowej 

sprężarki, 

- filtr o wysokiej gęstości  

 

Dla sal o powierzchni do 53m2  zamontować klimatyzatory ścienne 

typu Split 2.kpl. 

W skład zestawu wchodzi jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, pilot 

bezprzewodowy. 

Parametry zestawów: 

-Moc chłodnicza nominalna:  5,3 kW 

-Moc grzewcza nominalna: 5,6 kW 

-współczynniki SEER: 7,0 i SCOP: 4,0 

-Funkcja jonizacji powietrza, filtr HEPA 

-Czynnik chłodniczy R32 

-płynnie regulowana moc poprzez zmianę prędkości obrotowej 

sprężarki, 

klasa energetyczna A++ w trybie chłodzenia/ A+ w trybie grzania 

-Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora 

zapewniające cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury 

w pomieszczeniu. 

 Rolety wewnętrzne, harmonijkowe  – ciemnoniebieskie do wszystkich 

okien wg wymiarów okien w projekcie. 

Zgodnie z 

wymiarami 

i ilością 

okien w 

budynku 

 Piec konwekcyjny z nawilżaniem przemysłowy czteropoziomowy.  

Urządzenie musi posiadać posiada certyfikaty zgodnosci jakości 

produktu dla Sanepidu.  

Piec wykonany ze stali nierdzewnej z wentylatorem, zapewniający 

równomierny rozkład temperatury w komorze. 

Zasilanie - elektryczne. 

1 szt. 

  

 

Pytanie 34 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty doboru central wentylacyjnych. 

Wyjaśnienie: 

Dodano załącznik. 

 

Pytanie 35 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej projektowanej Hali 

Sportowej 

Wyjaśnienie:. 

Załączono brakującą dokumentacje geotechniczną. 
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Pytanie 36 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie obliczeń statycznych konstrukcji obiektu Hali 

Sportowej 

Wyjaśnienie: 

Nie widzimy podstaw do udostępniania obliczeń statycznych.  

 

Pytanie 37 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutu konstrukcji dachu projektowanej Hali Sportowej 

 

Wyjaśnienie: 

Załączono brakujące opracowanie projektu dachu z drewna klejonego. 

 

Pytanie 38 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Czy wysokość poziomu wód gruntowych oraz rodzaj gruntów wskazują na konieczność 

wykonania wymiany gruntu z użyciem odwodnienia igłofiltrami pod całą powierzchnią hali 

sportowej oraz łącznika? 

Wyjaśnienie: 

To będzie zależało od pory roku, w której będą wykonywane roboty budowlane. Z badań 

geologicznych wynika iż pogłębione nasypy niekontrolowane mogą występować w połowie 

obiektu od osi 16 do 27 i tam może być konieczne użycie igłofiltrów dla wykonania dolnych 

warstw nasypu. 

 

Pytanie 39 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Rysunek A.1 Rzut przyziemia Hali Sportowej zawiera tabelaryczne zestawienie powierzchni, 

które zostało „ucięte" podczas wydruku do pdf-a. Zwracam się z prośbą o udostępnienie 

kompletnego rysunku A.1 

Wyjaśnienie: 

Załączono poprawnie wyeksportowane do pdf rysunki A.1 jak i A.2. 

 

Pytanie 40 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Opis Techniczny Hali sportowej nie uwzględnia siatek ochronnych typu piłkochwyt na 

ścianach poprzecznych hali. Proszę o informację czy należy takie piłkochwyty wycenić? 

Wyjaśnienie: 

Projekt powinien uwzględniać piłkochwyty na wszystkich ścianach, łącznie ze zwijanym 

wariantem od strony trybun. Ponadto projekt wspomina o 2 siatkach rozdzielających boisko 

na 3 części. 
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Pytanie 41 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Co należy rozumieć pod określeniem „wysięgnik do mocowania liny" który jest w 

wyposażeniu hali sportowej w opisie technicznym? Jakie jest zadanie tego wysięgnika? jak 

będzie obciążony? Gdzie ma być zamontowany? Czy to jest wysięgnik elektryczny? 

Wyjaśnienie: 

Pisząc o wysięgniku do mocowania liny do wspinaczki mieliśmy na uwadze wspornik 

mocowany do słupa jak na przytoczonym niżej zdjęciu: 

 

 

Gotowy produkt z rur stalowych malowany proszkowo. 

 

Pytanie 42 z dnia 01 lutego 2023 r. 

Co należy rozumieć pod określeniem „mobilne regały na przybory" które są wpisane w 

wyposażeniu hali sportowej w opisie technicznym? Jakie są wymiary tych regałów? Ile mają 

mieć półek? jak będą obciążone? Gdzie mają być zainstalowane? Jaka jest ich ilość? 

Wyjaśnienie: 

Mowa o 10 sztukach mobilnych regałów o wym. 1m x 2m i wys. 2,2m. Metalowe z 

drewnianymi półkami (lub całe metalowe) maja służyć do transportu na zajęcia / po zajęciach 

sprzętu sportowego (czyt. piłek, paletek, siatek, pachołków, kalimat itp.). Mobilne regały, z 

kółkami - by móć wyjeżdżać z nimi z magazynku na salę gimnastyczną. 
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Pytanie 43 z dnia 08 lutego 2023 r. 

W odniesieniu do zestawienia wyposażenia z Załącznika nr 1B do SWZ, proszę o wyjaśnienie 

następujących kwestii: - Meble – poz. 12 „Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego” – w 

pozycji wymieniono 4 elementy wyposażenia meblowego: szafa ubraniowa 80x145, witryna 

145x80, witryna 80x76, Regał 3-półkowy 80x35x76. W kolumnie ilości podano: 1 szt. przy 

pozycji szafy ubraniowej oraz 1 szt. przy pozycjach witryn. Proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności. Czy ilość podana w kolumnie dotyczy poszczególnych elementów pozycji, czy 

też należy uwzględnić dostawę 2 kompletów mebli do pokoju nauczycielskiego? - Meble – 

poz. 28 „Krzesła” – proszę o wyjaśnienie, czy „Krzesła dla dzieci przedszkolnych, siedziska 

wykonane z tworzywa sztucznego z aluminiowym stelażem w kolorze srebrnym” są to inne 

krzesła, niż wymienione następnie krzesła w rozmiarach 2, 3 i 4? Proszę o potwierdzenie, iż 

krzeseł dziecięcych łącznie należy dostarczyć 147 szt. - Wyposażenie sal – poz. 35 – proszę o 

potwierdzenie, iż w ramach tej pozycji należy dostarczyć 4 szt. wykładzin dywanowych o 

wymiarach 4m x 3m oraz 4 szt. wykładzin dywanowych o wymiarach 4m x 4m - 

Wyposażenie kuchni – poz. 2-9 oraz 36-43 – wymienione pozycje są zdublowane. Proszę o 

wyjaśnienie, czy kompletów (kubek, talerz płytki 15,5cm, talerz płytki 20cm, talerz głęboki, 

łyżka stołowa, widelec, mała łyżeczka) ma być 90 szt., czy 180 szt.? Analogicznie czy 

miseczek małych 12cm należy dostarczyć łącznie 10 szt., czy 20 szt.? - Meble – poz. 32 i poz. 

35 – pozycję są zdublowane, proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia 

wchodzi dostawa i montaż szatni przedszkolnych łącznie dla 100, czy 200 osób? 

Wyjaśnienie: 

Pozycja nr 12 - Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego w ilości sztuk 1 oraz regał trzy 

półkowy w ilości sztuk 1. 

Pozycja nr 28 - Tak każda ilość sztuk wymieniona w tabeli odnosi się odrębnie do 

wymienionych krzeseł. W kolejności podanej w tabeli:  

– Krzesła dla dzieci przedszkolnych - 42 szt.,  

– Krzesła rozmiar 2 - 60 szt.,  

– krzesła - rozmiar 3 - 36 szt.,  

– krzesła rozmiar 4 - 9 sztuk,  

– krzesła dla opiekunków - 11 sztuk,  

– krzesła tapicerowanie - 10 szt.,  

– konferencyjny fotel tapicerowany do pokoju nauczycielskiego - 2 szt.,  

– tapicerowany fotel obrotowy biurowy z wysokim oparciem - 2 szt. 

Zamawiający, jak w wyjaśnieniu pytania nr 33, Wyposażenie sal, jak i wyposażenie kuchni 

oraz pozostałe wyposażenie zostało wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia. 
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Pozycja 32 w tabeli Meble, Zamawiajacy wykreśla wiersz nr 32, a pozostawia wiersz nr 35 z 

uwagi na powielenie tego samego zakresu rzeczowego, Tym samym Szatnie przedszkolne z 

wieszaczkami, siedziskiem, i miejscem na buty powinno być wykonane na 100 osób. 

 

 

Wszelkie odniesienia zadanych pytań przez Wykonawców obejmujących projekt znajdują się 

w pliku zip. Wyjaśnienia treści SWZ cz.1 – projekt. 

 

Ponadto Zamawiający rezygnuje z części dodatkowego zakresu zamówienia obejmującego 

wycinkę 7 drzew kolidujących z rozbudową budynku przedszkola, zgodnie z decyzją PWKZ 

nr ZN.5146.202-2.2022.MMr. 

Z uwagi na fakt że wycinka drzew powinna nastąpić poza okresem lęgowym ptaków czyli do 

końca lutego, a do tego czasu postępowanie przetargowe może się nie zakończyć. 

Zamawiający wykona wycinkę w/w drzew we własnym zakresie. 

Tym samym zapis znajdujący się w treści SWZ, zostaje usunięty z uwagi na powyższe. 

 

 

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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Kierownik Zamawiającego 
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