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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 199
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej długości gniazd w panelach wspinaczkowych oraz 
innego sposobu montażu (np. przy użyciu śrubek)?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zastosowanie innej długości gniazd w panelach wspinaczkowych oraz innego 
sposobu montażu (np. przy użyciu śrubek).

PYTANIE NR 200
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie stosowanie fazy 45o dla każdego otworu gniazda mocującego chwyt 
wspinaczkowy.
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na stosowanie fazy 45stopni dla każdego otworu gniazda mocującego chwyt 
wspinaczkowy.

PYTANIE NR 201
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób łączenie paneli wspinaczkowych na bazie sklejki w strefach 
wypukłych, niż ten wymagany w dokumentacji projektowej (zacięcie pod kątem 45 stopni)?
ODPOWIEDŹ:  
Nie wyrażamy zgody na inny sposób łączenie paneli wspinaczkowych na bazie sklejki w strefach 
wypukłych, niż ten wymagany w dokumentacji projektowej (zacięcie pod kątem 45 stopni).

PYTANIE NR 202
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie listwy zabezpieczającej krawędzie ściany z innego  
materiału niż podane w specyfikacji (np. na aluminiowe)?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zastosowanie listwy zabezpieczającej krawędzie ściany z innego  materiału niż 
podane w specyfikacji (np. na aluminiowe).

PYTANIE NR 203
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu mocowania punktów asekuracyjnych na przelotowy z 
oparciem plakietki asekuracyjnej na powierzchni paneli wspinaczkowych oraz zastosowanie plakietki ze stali
zwykłej (nie nierdzewnej )?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zmianę sposobu mocowania punktów asekuracyjnych na przelotowy z oparciem 
plakietki asekuracyjnej na powierzchni paneli wspinaczkowych oraz zastosowanie plakietki ze stali zwykłej 
(nie nierdzewnej).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację zapisów:
1)PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2B. TECHNOLOGIA SPORTOWA - ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA pkt. 4.2.9.3 lit. g) Chwyty wspinaczkowe

Było: „Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości 
ok. 3 szt./m2 (łączna ilość ok. 645 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać



sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg 
wspinaczkowych o trudnościach od III do VIII w skali UIAA.”
Jest: „Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS  do XXL w ilości 
ok. 5 szt./m2 (łączna ilość ok. 1075 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać 
sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg 
wspinaczkowych o trudnościach od III do IX w skali UIAA.  ”

2)PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2B. TECHNOLOGIA SPORTOWA – ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA pkt. 4.2.9.3 lit k) Zestaw materacy asekuracyjnych – zabezpieczenie zeskoku ściany 
wspinaczkowej

Było: „Materac asekuracyjny pod ścianą bulderową o wymiarach 8,0x 4,5m grubość 25cm x 1kpl. 
Materac pod ścianę z liną 2,0x1,0m grubość 6,0m x 16szt. „
Jest: „Materac asekuracyjny pod ścianą bulderową o wymiarach 8,0x 4,5m grubość 25cm x 1kpl. 
Materac pod ścianę z liną 2,0x1,0m grubość 0,6m x 16szt. „

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.


