
4/ZP/2017 Mielec, dnia 07.11.2017r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej
na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

 W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                 
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ i jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej 
ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ we wskazanym poniżej zakresie:

PYTANIE NR 210
Według tabeli wykończeń płytka ścienna PŁ_1 ma wymiary 29,6x59,2cm. Według rys. AW-07 „POM. 
SOCJALNE POZIOM -1” w pom. HG.-1.55 płytka ścienna PŁ_1 ma wymiary 30x60cm. Prosimy o 
wskazanie który wymiar i jakie parametry płytki należy przyjąć do wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy wymiar płytki PŁ_1 jest podany w tabeli wykończeń i jest to wymiar 29,6x59,2cm.

PYTANIE NR 211
Według tabeli wykończeń płytki ścienne PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 mają wymiary 29,6x59,2cm. Według rys. 
AW.08.1 „ŁAZIENKA TRENERSKA” (legenda+rysunki) płytki ścienne PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 mają 
wymiary 30x60cm. Prosimy o wskazanie który wymiar i jakie parametry płytki należy przyjąć do wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy wymiar płytek PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 jest podany w tabeli wykończeń i jest to wymiar 
29,6x59,2cm.

PYTANIE NR 212
Według tabeli wykończeń płytka posadzkowa: „GRES P_7” występuje w pomieszczeniu HG.+1.24 jako 
wierzchnia warstwa posadzki. Według rys. AW.20.1 „WC MĘSKI VIP HG+1.24” w pom. HG.+1.24 na 
posadzce występują płytki posadzkowe P_9 (40%)              i P_10 (60%). Prosimy o wskazanie 
prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. 176

PYTANIE NR 213
Według tabeli wykończeń płytka posadzkowa: „GRES P_7” występuje w pomieszczeniu HG.+1.23 jako 
wierzchnia warstwa posadzki. Według rys. AW.21.1 „WC DAMSKI VIP HG+1.23” w pom. HG.+1.23 na 
posadzce występują płytki posadzkowe P_9 (40%) i P_10 (60%). Prosimy o wskazanie prawidłowego 
rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. 176

PYTANIE NR 214
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu WE.+2.02 jako wierzchnia 
warstwa posadzki. Według legendy, przekroju i rzutu kond.+2 na Rys. A.27b „KLATKA SHODOWA KL-3” 
pom. WE.+2.02 na posadzce występują płytki posadzkowe P_13  (strop St 3’). Prosimy o wskazanie 
prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
 Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie w pom. WE.+2.02 na posadzce płytek posadzkowe P_13, 
zgodnie z rys. A.27b „KLATKA SHODOWA KL-3”.



Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

PYTANIE NR 215
Prosimy o zamieszczenie rysunków architektury dla klatek schodowych nr 1, 4, 5 i określenie rozwiązania 
wykończenia ścian, warstw podposadzkowych wraz z warstwą wykończeniową posadzek.  W konstrukcji 
rysunki kl. sch. nr 1,4,5 występują.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa nr 1 jest to klatka schodowa w holu przed basenem i przedstawiona jest w tomie 
Architektury Wnętrz na rysunku o nazwie:
HM_WN_hol przy basenie-D.3 - SCHODY W HOLU BALUSTRADA B2

Klatki schodowe nr 4 i 5  należy wykonać zgodnie z rzutami architektonicznymi, załączonymi do 
odpowiedzi nr 124 z części pytań III, oraz wykończyć w sposób analogiczny do klatek schodowych nr 3 i 6, 
które są przedstawione w projekcie w tomie Architektury na rysunkach o nazwach:

rys. nr A27b – KLATKA SCHODOWA KL-3
rys. nr A27c -KLATKA SCHODOWA KL-6

PYTANIE NR 216
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu WE.+2.05 jako wierzchnia 
warstwa posadzki. Według legendy, przekroju i rzutu kond.+2 na Rys. A.27c „KLATKA SHODOWA KL-6” 
pom. WE.+2.05 na posadzce występują płytki  posadzkowe P_13  (strop St 3’). Prosimy o wskazanie 
prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie w pom. WE.+2.05 na posadzce płytek posadzkowe P_13, 
zgodnie z rys. A.27c „KLATKA SHODOWA KL-6”.

Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

PYTANIE NR 217
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej kl. schodowej nr 4. Według rys. konstrukcji I-PW-06 kl. 
schodowa występuje od kondygnacji -1 do +1. Według rzutów architektury występuje ona na kond. -1, na 
kond. 0 brak kl. schodowej; na kond.+1 występuje i wychodzi na kond. +2.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa KL 4 występuje na od kondygnacji -1 do +1.

Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

Oraz pliki załączone do odpowiedzi na pytanie nr 139 z części pytań nr III.

PYTANIE NR 218
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. Według nas zakres
dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1 860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 
4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2.
Prosimy o potwierdzenie czy wyliczona przez nas powierzchnia dla pomieszczenia HG.-1.01 – 1 860+40=1 
900m2 zaznaczona kolorem pomarańczowym i żółtym jest poprawna. Jeśli nie jest poprawna to czy należy 
przyjąć powierzchnię z zestawień na rzutach kondygnacji -1 z architektury – 1 750,46m2 (rys. 2).



ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia pom. HG.-1.01, opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2 jest poprawna. Do tej 
powierzchni użytkowej nie należy wliczać obszaru za siedzeniami ponieważ wysokość w tym miejscu 
wynosi 122 cm, co obrazuje screen z przekroju C-C, z części architektonicznej zamieszony poniżej:

W związku z tym wyliczona przez Zadającego pytanie powierzchnia jest błędna.
Powierzchnia użytkowana opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2, dotyczy obszaru oznaczonego 
zielona linią, wg screen’u poniżej:



PYTANIE NR 219
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. Według nas zakres
dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1 860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 
4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2.
Prosimy o potwierdzenie czy zakres dla pomieszczenia HG.-1.01  zaznaczony kolorem pomarańczowym i 
żółtym jest poprawny. Jeśli nie to prośba o jego weryfikację (rys. 2).
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. nr 218.

PYTANIE NR 220
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. Według nas zakres
dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1 860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 
4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2.
Prosimy o potwierdzenie czy zakres dla pomieszczenia HG.-1.01 zaznaczony kolorem pomarańczowym i 
żółtym jest poprawny. Jeśli nasz zakres i powierzchnia pom. jest poprawna to czy w pom. HG.-1.01 na całej 
obliczonej przez nas powierzchni 1900m2 należy przyjąć podłogę sportową Pg 2 (podłoga arena główna) 
(rys. 2).



Rys.2

ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia pom. HG.-1.01, opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2 jest poprawna. Do tej 
powierzchni użytkowej nie należy wliczać obszaru za siedzeniami ponieważ wysokość w tym miejscu 
wynosi 122 cm. Obszar za siedzeniami będzie wykorzystywany do magazynowania trybun składanych, w 
związku z tym należy zapewnić na nim taką samą posadzkę jak na hali HG.-1.01, czyli podłogę sportową 
Pg2.
Potwierdzamy, że obszar do wykonania jako Pg2 to 1 900m2  (dokładnie 1 901,86m2)
Obszar posadzki oznaczony linią w kolorze niebieskim przedstawia screen umieszony poniżej:



PYTANIE NR 221
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu PŁ.+1.01a 
„KOMUNIKACJA WIDOWNI”  jako wierzchnia warstwa posadzki. Według opisów i rys. Architektury 
dotyczących klatek schodowych (brak rys. architektury dla kl. sch. nr 1) wierzchnią warstwę schodów 
stanowią płytki posadzkowe P_13. Prosimy   o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa nr 1 jest przedstawiona w tomie Architektury Wnętrz na rysunku o nazwie:
HM_WN_hol przy basenie-D.3 - SCHODY W HOLU BALUSTRADA B2
Zgodnie z tym rysunkiem, stopnie i podstopnice klatki schodowej powinny być wykończone drewnem w 
kolorze dąb.

PYTANIE NR 222
Prosimy o uzupełnienie rysunków w zakresie architektury dotyczących wykonania warstw 
podposadzkowych, posadzkowych i ściennych w pom. BU.+1.06; BU.+1.07; BU.+1.08; BU.+1.09.
ODPOWIEDŹ:
Rysunki zostały uzupełnione. Dodatkowo dodano wytyczne dot. materiałów wykończeniowych pomieszczeń
przygotowania gastronomii.
Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM  1_pyt139_143_144_156_176_178_222



hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM  1_pyt139_143_144_156_176_178_222.pdf
hala sportowa_wytyczne_pom_przygotowania_gastronomii.pdf
Patrz odp. 143 i 144.

PYTANIE NR 223
Dot. zabudowy meblowej: Z jakiego materiału mają być wykonane szafki zawodnicze?              Z rysunków 
detali (AW.01.5, AW.02.4) wynika, że szafki skonstruowane są z płyty gr.                4cm. Standardowa 
grubość płyty wiórowej to 28 mm, natomiast płyty HPL – 10-12 mm.
ODPOWIEDŹ:
Szafki zawodnicze powinny być wykonane z płyty wiórowej grubości 4 cm wykończonej laminatem 
drewnopodobnym HPL.

PYTANIE NR 224
Prosimy o określenie grubości elewacyjnej płyty HPL.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z tabelą wykończeń, w podcieniach należy zastosować płyty HPL, laminat drewnopodobny - dąb, 
gr. 8 mm, wymiary: 37,5 x 180 cm.

PYTANIE NR 225
Architektura wnętrz – „ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW”: Prosimy o rozwinięcie opisu krzeseł na trybuny o
symbolu M_14b.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z tabelą wykończeni, rozwinięciem opisu dla krzesła M_14b jest opis krzesła M_14a. Różnicą 
pomiędzy krzesłami jest to, że M_14b jest krzesłem tapicerowanym i z podłokietnikami:
 
Krzesło na trybuny, z podłokietnikami, kolorystyka biało-niebieska (biały RAL 9003, niebieski RAL 5015), 
tapicerowane:

Oparcie i siedzisko anatomicznie profilowane, wykonane z polipropylenu – atestowanego tworzywa 
odpornego na uszkodzenia mechaniczne i fizykochemiczne.  Siedzisko składane automatycznie za pomocą 
mechanizmu grawitacyjnego zapewniające stosowną szerokość przejścia w rzędach. Mechanizm trwały na 
conajmniej 100 tys. cykli.  Belka wsporcza wykonana z aluminium, na której zamontowane jest krzesło, 
przymocowana za pomocą dwóch aluminiowych zacisków do stalowych uchwytów, przytwierdzonych do 
podłogi lub do czoła stopnia.  Krzesło wyposażone w tabliczki z numerami krzeseł wykonane z aluminiowej 
blaszki, przytwierdzone za pomocą aluminiowych nitów. Numer rzędu na zaślepce wykonanej z tworzywa 
sztucznego, wklejanej na końcach belek. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności wg normy PN-EN 1021.1:2006 i PN-EN 1021.2:2006. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg normy PN-88/B-02855. 
Atest Higieniczności wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Kolorystyka mieszana, niebieska i biała.    Dolne rzędy krzeseł w całości niebieskie. Najwyższe rzędy w   
całości białe. Środkowe rzędy - to płynne przejście od niebieskiego do białego. Głębokość krzesła po 
złożeniu: 27,3 cm.
Krzesło należy wyposażyć w podłokietniki, wykonane z poliamidu z włóknem szklanym z dodatkami 
zwiększającymi odporność na zapalanie i ograniczającymi wpływ promieniowania UV. Wtryskowa metoda 
produkcji. Krzesło z nakładką na siedzisko i oparciem z miękkiej pianki poliuretanowej. Tapicerowane 
wytrzymałymi, estetycznymi tkaninami sklasyfikowanymi jako trudno zapalne i łatwo zmywalne. Skład 
tkaniny: 89% PCV, 11% bawełna. Odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale.

PYTANIE NR 226
 Prosimy o podanie parametrów przepompowni ścieków zlokalizowanych w budynku Hali sportowej o 

numerach pKS1, pKS2, pKS3, pKS4 takich jak:
- Hp – wysokość podnoszenia: mH20
-  p – spręż Pa
-  V – wydajność: m3/h
-  liczba pomp, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, moc znamionową.



ODPOWIEDŹ:
Na podstawie specyfikacji technicznej – „BRANŻA SANITARNA CZĘŚĆ 4A – SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA - INSTALACJA KANALIZACJI”: pKS1, pKS2, pKS3, pKS4
- dwie pompy wirowe odśrodkowe, o swobodnym przelocie z silnikiem prądu przemiennego,
Parametry pomp
Napięcie – 400V, P2el = 3 kW
Zakres pracy : Hp = 6-16 msw, Gp = 15-3,5 l/s
Dodatkowo, punkt pracy: 7 l/s; 14 msw
oraz dodatkowo:
Przykładowe Menu ustawień pracy pompowni



PYTANIE NR 227
Z naszych obliczeń wynika, iż istnieją rozbieżności pomiędzy wymaganą ilością modułów RJ45 do 
zabudowania po stronie stacyjnej wynikającą z poszczególnych rzutów instalacji niskoprądowych a liczbą 



tych modułów wynikającą ze schematu T26. Prosimy o wskazanie wymaganej liczby modułów RJ45 do 
zabudowania po stronie stacyjnej oraz po stronie abonenckiej.
ODPOWIEDŹ:
Skorygowano rozbieżności między schematem a rzutami.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

242_GHM_PW_ELE_T01_R1_Rzut_Poziomu_-
1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T02_R1_Rzut_Poziomu_-
1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T03_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_c
z1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T04_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_c
z2_pyt44_45_47_151_188_198_227

242_GHM_PW_ELE_T05_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_
cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T06_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_
cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T07_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_
cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T08_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_
cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T26_R1_Schemat_Instalacji_sieci_strukturalnej_CCTV_pyt44_45_46_227.pdf

 PYTANIE NR 228
Dotyczy systemu ESOK: W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych str. E17 napisano 
„Do sprzedaży biletów na imprezy masowe projektuje się oddzielny system, który umożliwiał będzie zdalną 
sprzedaż biletów np. przez Internet” – Skoro projektuje się oddzielny system, który umożliwiał będzie 
zdalną sprzedaż biletów np. przez Internet” to prosimy o dostarczenie takiego projektu. W przeciwnym 
wypadku prosimy o potwierdzenie, że system ESOK nie będzie umożliwiał sprzedaży biletów przez Internet.
ODPOWIEDŹ:
Projekt w części rysunkowej zawiera system sprzedaży i kontroli biletów, który jest oddzielnym systemem 
na imprezy masowe – rys. T33 Natomiast w opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych 
rewizji R1 dodano dział „4.3 System sprzedaży i kontroli biletów” , który opisuje system do sprzedaży 
biletów na imprezy masowe.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 229
Dotyczy systemu ESOK: W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych str. E17 napisano 
„Projektuje się wykonanie kompletnego ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA, w tym 
instalację, wyposażenie i montaż bramek oraz kontroli przejść na basen oraz część komercyjną hali (ścianka 
wspinaczkowa, fitness, siłownia)”. W tym zapisie pominięto Halę Główną. Czy taki zapis oznacza, że 
system ESOK nie zawiera elementów przedstawionych na rysunku T33 i dla hali głównej będzie jakiś inny 
system?
ODPOWIEDŹ:



Na rys. T33 przestawiono system dla hali głównej – jednak jest to osobny system sprzedaży i kontroli 
biletów. W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych rewizji R1 dział 4.4 Instalacja 
elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dotyczy strefy basenowej oraz części komercyjnej. 
Natomiast dział „4.3 System sprzedaży i kontroli biletów” , opisuje system do sprzedaży biletów dla hali 
głównej.

Załączniki:

242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 230
Dotyczy systemu ESOK: Czy należy dostarczyć i zainstalować sprzęt przedstawiony na rysunku T33 jako 
części systemu ESOK na basenie? Z opisu wynika, że Zamawiający planuje jakiś oddzielny system dla hali 
głównej, ale dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu takiego systemu.
ODPOWIEDŹ:
Na rysunku T33 jest pokazany wyłącznie system sprzedaży i kontroli biletów dla hali głównej – należy go 
dostarczyć. W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych rewizji R1 dodano dział „4.3 
System sprzedaży i kontroli biletów” , który dotyczy sprzedązy biletów na imprezy masowe hali głównej. Na
rysunku T31 pokazano system ESOK dla części basenowej.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 231
Dotyczy systemu ESOK: Szafki basenowe i na szatniach treningowych: jakiego rodzaju ma być 
elektrozamek podstawowy bez wypychu czy z wypychem?
ODPOWIEDŹ:
Bez wypychu.

PYTANIE NR 232
Dotyczy systemu ESOK: W szatniach dla zawodników w strefie basenu ma być elektronika szafkowa czy 
szafki otwierane na kluczyk?
ODPOWIEDŹ:
Szafki otwierane na kluczyk.

PYTANIE NR 233
Dotyczy systemu sygnalizacji pożaru SSP: Prosimy o potwierdzenie, że linie dozorowe  z czujkami i 
ROPami mają być wykonane kablem telekomunikacyjnym
ekranowanym nierozprzestrzeniającym płomienia o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji 
polwinitowej i powłoce polwinitowej uniepalnionej w kolorze czerwonym typu YnTKSYekw 1x2x1,0. 
ODPOWIEDŹ:
Linie dozorowe z czujkami i ROPami mają być wykonane kablem ekranowanym ognioodpornym, w kolorze
czerwonym typu HTKSHekw 1x2x1,4. W opisie części 5d instalacje elektryczne – instalacje pożarowej na 
stronie E12 jest błędny zapis dotyczący kabla do wykonania linii dozorowych dla czujek oraz ROPów. Opis 
został zaktualizowany o prawidłowy kabel do wykonania linii dozorowych, zgodnie z zapisem na rysunkach 
instalacji SSP.
Załącznik:
242_GHM_PW_E_ZP_R1_Opis_pyt233.pdf

PYTANIE NR 234
Dotyczy sieci zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki: E.Z.04, E.Z.05, E.Z.06, 
E.Z.07, E.Z.08, E.Z.09, E.Z.10.
ODPOWIEDŹ:



Dokumentacja sieci elektroenergetycznych nie zawiera rysunków E.Z.04, E.Z.05, E.Z.06, E.Z.07, E.Z.08,
E.Z.09, E.Z.10 - całość opracowania została ujęta na rysunkach E.Z.00, E.Z.01, E.Z.02 i  E.Z.03 oraz w
części opisowej.

PYTANIE NR 235
W opisie zagospodarowania terenu PZT znajduje się nastepujący zapis: „Na terenie przewidziano rogatki 
wjazdowe na teren hali. Szlabany ustawione są dwa od ul. Kusocińskiego i jeden przy ul. Solskiego. 
Szlabany o długości 7,6m każdy sterowne elektrycznie, czas otwarcia pomiędzy 4-8s, stopień zabezpieczenia
IP54 oraz wykończenie w stali nierdzewnej INOX AISI 304.” Prosimy o potwierdzenie, że szlabany mają 
zostać zainstalowane.

ODPOWIEDŹ:
Zamiast szlabanów należy przewidzieć zainstalowanie chowanych, hydraulicznych słupków blokady wjazdu.
Na każdy z trzech wjazdów po 4 słupki - 2 słupki dla wjeżdżających i 2 dla wyjeżdzających. Sterowane po 2
w zależności od potrzeby. Sterowanie z kluczyka i aplikacji dla każdego wjazdu osobno.
Parametry słupków:
-wysokość kolumny 500 mm,
-grubość ścianki 4 mm,
- średnica kolumny 275mm,
- stopień ochrony IP 67,
- temperatura pracy do -40 st. C.
- wykończenie ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie:
- diody ostrzegawcze
- taśma gumowa ochronna
- elektrozawór 24 V dc umożliwiający automatyczne opuszczenie się słupka w przypadku braku zasilania
- czujnik przeszkód
- sygnalizator dźwiękowy
- grzałka umożliwiająca pracę słupka w temperaturach do - 40°C

– klucz umożliwiający manualne opuszczanie słupka

PYTANIE NR 236
Prosimy o potwierdzenie, że szlabany mają spełniać zapis: „Szlabany o długości 7,6m każdy sterowne 
elektrycznie, czas otwarcia pomiędzy 4-8s, stopień zabezpieczenia IP54 oraz wykończenie w stali 
nierdzewnej INOX AISI 304”.

ODPOWIEDŹ:
Zamiast szlabanów należy przewidzieć zainstalowanie chowanych, hydraulicznych słupków blokady wjazdu.
Na każdy z trzech wjazdów po 4 słupki - 2 słupki dla wjeżdżających i 2 dla wyjeżdzających. Sterowane po 2
w zależności od potrzeby. Sterowanie z kluczyka i aplikacji dla każdego wjazdu osobno.
Parametry słupków:
-wysokość kolumny 500 mm,
-grubość ścianki 4 mm,
- średnica kolumny 275mm,
- stopień ochrony IP 67,
- temperatura pracy do -40 st. C.
- wykończenie ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie:
- diody ostrzegawcze
- taśma gumowa ochronna
- elektrozawór 24 V dc umożliwiający automatyczne opuszczenie się słupka w przypadku braku zasilania
- czujnik przeszkód
- sygnalizator dźwiękowy
- grzałka umożliwiająca pracę słupka w temperaturach do - 40°C

– klucz umożliwiający manualne opuszczanie słupka



PYTANIE NR 237
W jaki sposób mają być sterowane szlabany?

ODPOWIEDŹ:
Sterowanie systemem wjazdu z kluczyka i aplikacji dla każdego wjazdu osobno.

PYTANIE NR 238
W jaki sposób należy zasilić szlabany i doprowadzić do nich kable sterujące skoro nie do wszystkich jest 
doprowadzona kanalizacja teletechniczna.
ODPOWIEDŹ:

Elementy zasilania i sterowania systemem wjazdu zlokalizowane będą w złączu kablowym ZP-1 (400/650/1)
ustawionym w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w części elektrycznej opracowania.
Złącze należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie upoważnionych za pomocą wkładki patentowej lub
kłódki energetycznej.

PYTANIE NR 239
Prosimy o potwierdzenie, że literę ”x”, przy opisie kabla światłowodowego MM, SM, FOC na schemacie 
T26 projektu wykonawczego instalacji sieci strukturalnej, należy traktować jako krotność kabla 
światłowodowego a nie jego włókna.

ODPOWIEDŹ:
Potwierdzam, litera „x” jest krotnością kabla światłowodowego.
           
Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak ciągłości numeracji w zamieszczonych pytaniach i 
wyjaśnieniach treści SIWZ jest świadomym zabiegiem. Pozostałe pytania, które wpłynęły do 
Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z wyjaśnieniami w kolejnej turze.


