
4/ZP/2017 Mielec, dnia 17.11.2017r.

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 240
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 30 z dnia 02.11.2017: Opłaty za usunięcie drzew lub/i krzewów naliczane 
są w zezwoleniu przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia, na podstawie art. 84 – 87 Ustawy o 
ochronie przyrody  (j.t. Dz.U.2016.2134 z zm.). Wysokość naliczenia opłaty zależy nie tylko od obwodu pnia
na wysokości 130 cm, ale od zaprojektowania i wykonania nasadzeń zastępczych, stanu drzew (np. jeśli nie 
rokują szans na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, lub gdy zagrażają 
bezpieczeństwu ludzi lub mieniu, opłata nie jest naliczana w ogóle). Mając na uwadze powyższe, nie jest 
możliwym oszacowanie wysokości opłat administracyjnych przez Wykonawcę.  Opłata ta zostanie naliczona
przez organ kompetentny w tej sprawie i  właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 
Ponadto, adresatem decyzji zezwalającej na wycinkę będzie Wnioskodawca, czyli w tym przypadku Gmina 
Miejska Mielec. Nie ma prawnej możliwości, aby opłaty za wycinkę dokonał inny podmiot w imieniu 
Gminy, tj. w tym przypadku Wykonawca. Prosimy więc o weryfikację odpowiedzi na pytanie nr 30 i 
potwierdzenie, że opłaty administracyjne, które zostaną określone decyzją zezwalającą na wycinkę drzew 
i/lub krzewów, wydaną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, stanowią obowiązek Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający uzyskał decyzję na usunięcie drzew i krzewów / decyzja nr Oś 613.68.2017.MT z dnia 
15.11.2017r. w załącznikach/. Opłata za usunięcie drzew i krzewów obciąża Zamawiającego.
Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek usunięcia drzew zgodnie z projektem i wykonanie nasadzeń 
zastępczych (koszt wycinki i nasadzeń Oferent uwzględni w ofercie)

PYTANIE NR 241
 Według rys. Rzut sufitów poziomu +1_część B w pom. HG.-1.01 „BOISKO GŁÓWNE” występuje sufit  
SF_5: „SUFIT AKUSTYCZNY W HALI, PRZYKLEJANY DO STROPU, 120 X 60 CM, Z POW. 
ODPORNĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE, BEZ WIDOCZNYCH KRAWĘDZI, GRUBOŚĆ 40 
MM.” Według specyfikacji technicznej „B2-05-SUFITY MODULARNE” sufit SF_5 ma wymiary 
60x240cm. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów.

ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy wymiar płyt SF_5 to 120x60cm.

PYTANIE NR 242
Producent sufitu SF_5  przedstawia następujące rozwiązania dotyczące montażu: 
 - mocowanie bezpośrednie profili omega poprzez ich przykręcenie do dolnego pasa blachy



- mocowanie pośrednie profili omega poprzez ruszt systemowy mocowany do pasa/górnego i 
dolnego blachy. (rozwiązanie dużo droższe).

Według producenta montaż poprzez klejenie płyt SF_5 do blachy trapezowej jest nieprawidłowy. 
Prosimy o podanie właściwego rozwiązania mocowania sufitu.

ODPOWIEDŹ
Właściwym sposobem jest bezpośrednie mocowanie profili przez ich przykręcenie do blachy.

PYTANIE   nr 243
Prosimy o dopuszczenie montażu płyty g-kf od spodu dachu do blachy trapezowej. Podyktowane to jest tym,
że profile omega powinny być mocowane do płaskiej powierzchni (dotyczy mocowania bezpośredniego 
sufitu SF_5). Ze względu na  zróżnicowane modułowości blachy trapezowej i konstrukcji sufitu SF_5 nie 
jest wykonalne przykręcenie konstrukcji sufitu SF_5 do pasa dolnego blachy trapezowej w każdym miejscu. 
Dlatego potrzebna jest przy tym rozwiązaniu powierzchnia płaska nad całym sufitem SF_5 przy mocowaniu 
bepośrednim profili omega. Jeśli Zamawiający nie dopuści montażu płyty g-kf od spodu dachu do blachy 
trapezowej to prosimy o podanie poprawnego rozwiązania montażu sufitu SF_5. 

ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź na pyt. 242.

           

PYTANIE   nr 244

Według nas zakres montażu płyty akustycznej PŁ_18 na Hali Głównej kond +2 jest zaznaczony na rys. 3 
kolorem niebieskim. Prosimy o potwierdzenie zakresu montażu płyty akustycznej PŁ_18.  



           Rys.3
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy wskazany zakres montażu płyty akustycznej PŁ_18.

PYTANIE   nr 245
Brak w dokumentacji podkonstrukcji oraz sposobu montażu płyt akustycznych PŁ_18  w osiach     L-J/1-8 
oraz D-B/1-8. Prosimy o szczegółowe przedstawienie sposobu montażu okładziny akustycznej PŁ_18.

ODPOWIEDŹ
Montaż okładziny akustycznej PŁ_18 zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej – w 
Tomie Architektury Wnętrz, opracowaniu pt. „TABELA WYKOŃCZEŃ” Poz. „PŁ_18” strona 21.

PYTANIE   nr 246
Prosimy o szczegółowe przedstawienie sposobu montażu okładziny akustycznej PŁ_18 w osiach D-J/1 oraz 
D-J/8. Poniżej  przedstawiamy miejsce montażu jak na rys. nr 4 – wycinek wg przekroju A-A architektury.    

  Rys. 4

ODPOWIEDŹ
Montaż okładziny akustycznej PŁ_18 zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej – w 
Tomie Architektury Wnętrz, opracowaniu pt. „TABELA WYKOŃCZEŃ” Poz. „PŁ_18” strona 21.
           



PYTANIE   nr 247
Prosimy o informację czy płyty akustyczne PŁ_18 mają być montowane do podkonstrukcji jednostronnie od 
strony boiska głównego czy też obustronnie zasłaniając podkonstrukcję z obu stron.

ODPOWIEDŹ
Płyty akustyczne PŁ_18 mają być montowane do podkonstrukcji jednostronnie od strony boiska głównego.

PYTANIE   nr 248
Według Tabeli Wykończeń płyty akustyczne PŁ_18 muszą spełniać wymogi odnośnie klasy na uderzenia jak 
poniżej: „Układ płyt wraz z konstrukcją nośną HAT przebadany pod kątem odporności na uderzenia zgodnie 
z PN-EN-13964 - klasa 1A (najbezpieczniejsza)”. Norma PN-EN-13964 na którą powołuje się Zamawiający 
dotyczy sufitów podwieszonych natomiast płyty akustyczne PŁ_18 montowane są jako płyty akustyczne 
ścienne. Prosimy zatem o potwierdzenie, że płyty akustyczne PŁ_18 można montować w pionie.

ODPOWIEDŹ
Ujęte w projekcie płyty akustyczne PŁ_18 nadają się zarówno do stosowania na sufitach jak i w pionie.

PYTANIE   nr 249
Dot. systemu wyników sportowych: Wg odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 108, właściwym 
opracowaniem opisującym zakres systemu wyników sportowych jest „STWiOR B3-06-System pomiaru 
czasu”. Specyfikacja ta opisuje system pomiaru czasu na basenie, który wg SIWZ miał nie wchodzić w 
zakres przedmiotu  zamówienia. Natomiast system wyników sportowych opisują w rozbieżny sposób 
pozostałe dokumenty – „STWiOR B3-01-Technologia sportowa” oraz „Technologia sportowa – opis 
techniczny”. W związku    z tym:
a) Prosimy o informację czy system pomiaru czasu na basenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówie-

nia?
b) Prosimy o informację, który dokument - „STWiOR B3-01-Technologia sportowa” czy „Technologia 

sportowa – opis techniczny” opisuje system wyników sportowych na boisku głównym i sali trenin-
gowej we właściwy sposób?

ODPOWIEDŹ
a) Pomiar czasu na basenie WCHODZI w zakres przedmiotu zamówienia
b) Właściwe informacje znajdują się w dokumencie „STWiOR B3-01-Technologia sportowa”, 

strona 5, pkt. 6.0.

PYTANIE   nr 250
W Projekcie Wykonawczym, część 2. ARCHITEKTURA/PRZEKROJE/Przekrój A, wyszczególnione są 
warstwy „PRZEGRODY NA GRUNCIE” Pg1, Pg2, Pg3, Pg3’, Pg5, Pg6 a w nich płyty betonowe według 
projektu konstrukcji. Projekt konstrukcji nie zawiera powyższych płyt. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji
o te płyty wraz z tabelami zbrojenia.

ODPOWIEDŹ
Przegrody na gruncie  Pg1, Pg2, Pg3, Pg3’, Pg5, Pg6 wyszczególnione w projekcie wykonawczym część 
2.ARCHITEKTURA/PRZEKROJE należy zbroić górą i dołem siatkami  z prętów o średnicy 4,5mm co 
10cm.

Masa zbrojenia 1m2 posadzki wynosi 5,25kg
Łączna suma powierzchni wyżej wymienionych posadzek wynosi 9432m2

Łączna masa zbrojenia posadzek: 
9432kg x 5,25 kg/m2 = 49518 kg



PYTANIE   nr 251
W Projekcie Wykonawczym część 3A KONSTRUKCJE/„MIELEC_PW_OPIS_                     
KONSTRUKCJA_05_2017” punkt 4.2 poziom wód gruntowych znajduje się o 1m wyżej niż posadowienie 
obiektu. Prosimy o potwierdzenie, że przy wykonaniu robót izolacyjnych zgodnie z projektem i technologią 
rozwiązanie projektowe zapewni szczelność na całej powierzchni obiektu.

ODPOWIEDŹ
Warunki wodne i poziom wód gruntowych opisany jest w pkt. 4.3 a nie w pkt. 4.2  w Projekcie 
Wykonawczym – 3. Konstrukcja, Opis Techniczny.
Poziom +/- 0,00 hali jest zaprojektowany około 1,0 m powyżej istniejącego terenu. Poziom wód gruntowych 
występuje od 3,0 do 3,3 m od istniejącego terenu. Poziom posadowienia większości
fundamentów licząc od +/- 0,00 wynosi 4,50 – 4,60. Stąd widać, że poziom wód gruntowych
będzie od 0,20 do 0,60 m powyżej poziomu posadowienia. Potwierdzamy, że został zaprojektowany 
odpowiedni system izolacji przeciwwodnych. Integralną częścią odpowiedzi jest „OPIS WYKONANIA 
IZOLACJI PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH W PODZIEMNEJ CZĘŚCI 
BUDYNKU” wraz z rysunkami detali, załączony w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na budowę hali
sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu, w załącznikach do wyjaśnień i zmian treści 
SIWZ z dnia 14.11.2017

PYTANIE   nr 252
Według odpowiedzi na pytanie nr 107 dostawa kompletnego wyposażenia kriokomory wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. Dokumentacja nie zawiera informacji na podstawie, których można wycenić 
wyposażenie kriokomory.  Prosimy                                   o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ
Specyfikacja kriokomory:

 Wyrób zgodny z PN – EN 60601-1 zharmonizowanej Dyrektywą 93/42/EEC – Wyroby 
Medyczne,

 konstrukcja prefabrykowana , składająca się z przedsionka i komory właściwej, ze ścianami 
wypełnionymi izolacją termiczną

 wnętrze komory bezpieczne - boazeria z drewna lipowego
 czynnik chłodzący ciekły azot, ciekłe powietrze
 sterowanie automatyczne po zadaniu parametrów pracy

Dane techniczne kriokomory- Znamionowe warunki pracy
A. Temperatura otoczenia: 10 – 45oC
B. Wilgotność względna: < 85%
C. Ciśnienie atmosferyczne: 80 – 106 kPa
D. Rodzaj pracy: praca ciągła
E. Zasilanie: napięcie przemienne
- wartość napięcia i częstotliwość: 230 i 3 x 400 V, 50 Hz

Parametry robocze kriokomory:
F. Maksymalna liczba pacjentów w komorze: do 6 osób
G. Zakres temperatury roboczej komory zabiegowej programowana: -80oC do -160oC co 5oC
H. Temperatura w przedsionku: -60oC +/- 5oC
I. Czas zabiegu programowany w zakresie: 30 s do 5 min. co 1s

Parametry eksploatacyjne
J. Stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej: +/- 3 (max. +/10) ̊C
K. Czas schładzania kriokomory: ca 40 min. do -160oC
L. Ilość powietrza oddechowego wprowadzana do komory:(163 K) >35 m3/h
M. Stężenie tlenu w komorze: 18 – 22 %, Okres żywotności sensorów tlenowych: 3-4 lata
N. Zużycie azotu na schłodzenie: do temp -120oC –ca 100 kg, do temp -160oC –ca 120 kg
O. Zużycie azotu w czasie zabiegów: (w zależności od wersji): od 60 kg/h do 80 kg/h



- Sygnalizacja ALARMOWA
Spadek stężenia tlenu w komorze: 
•Poniżej 17 % - sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno 
do komory jak i do budynku
•Powyżej 22 % - sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno 
do komory jak i do budynku
Pacjenta: przycisk w komorze – sygnał świetlny i dźwiękowy

Dane eksploatacyjne:
Nominalny pobór prądu 16 (A)
Zasilanie elektryczne 400/50 (V/Hz)
Zakres temperatur w komorze zabiegowej -80 do -160 (oC)
Zakres temperatur w przedsionku -60 (oC)
Zalecana temperatura w komorze zabiegowej -120 (oC)
Zalecana temperatura w przedsionku -60 (oC)
Czas schładzania kriokomory do temp. -120oC 25 (min)
Czas przebywania w komorze zabiegowej(regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
Czas przebywania w przedsionku (regulowany przez obsługę) 
1–3 (min)
Automatyczna regeneracja kriokomory: czas programowany przez użytkownika

Nominalne zużycie ciekłego azotu:
Schładzanie kriokomory do temperatury zalecanej w komorze zabiegowej -120oC 100 -120 (kg)
Podczas trwania zabiegu (3 min) 3 - 4 (kg)

Ponadto:
 System zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem – blokada za pomocą kodu PIN. 
 System bezpieczeństwa zapobiegający zbyt długiemu pozostaniu w komorze. Jeżeli pacjenci

nie zostaną wyprowadzeni po krótkim czasie, ma rozbrzmiewać alarm. 
 Automatyczna blokada ekranu (kod PIN) podczas nieaktywności użytkownika po krótkim 

czasie – czas ten możliwy do ustawienia. 
 Automatyczny tryb „Standby” - podczas nieaktywności użytkownika system ma 

samodzielnie włączać tryb oczekiwania i utrzymuje temperaturę w komorze na poziomie -80
stopni C w celu zmniejszenia zużycia azotu. 

 Automatyczne osuszanie komory po zbyt długim pozostawieniu jej bez aktywności 
użytkownika. 

 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie połączenia instalacji kriogenicznej wewnątrz 
komory lutowane zamiast skręcanych

           
PYTANIE   nr 254

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 117 prosimy o uzupełnienie dokumentacji                   
o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia stropu w osiach N-O.3/X1-X2 (strop za  
trybunami basenu opisany jako STROP-1_BAS-160mm). W załączeniu rysunek z  
zaznaczonym stropem.       



 
ODPOWIEDŹ
Uzupełniamy dokumentację o rysunek stropu w osiach N-O.3/X1-X2 (strop za  trybunami basenu opisany 
jako STROP-1_BAS-160mm) wraz z tabelą zbrojenia.

Załączniki
F-PW-13_STROP-BASEN_20171108_pyt.254.pdf

            
PYTANIE   nr 259

Prosimy o potwierdzenie, że klawiatury systemu włamania i napadu, należy przyjąć  jako z ekranem    
dotykowym, jak jest to opisane na schemacie blokowym instalacji SSWiN nr    T30.

ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć klawiatury z ekranem dotykowym.

PYTANIE   nr 260
Prosimy o udostępnienie schematów elektrycznych rozdzielnic: -1RTB1, -1RTB2,-1RTB3,  -1RTB4, 
-1RTB5, 0BMS1, 0BMS2 widocznych na rys. E27.

ODPOWIEDŹ
Szafki 0BMS1 oraz 0BMS2 są to szafki BMS i znajdują się one w opracowaniu BMS tj: w części 5E na rys. 
B19 i B20 i mają oznaczenia SA.01 i SA.02.
Rozdzielnice: -1RTB1, -1RTB2, -1RTB3,  -1RTB4, -1RTB5, zgodnie z częścią dokumentacji wykonawczej 
2C. TECHNOLOGIA BASENOWA, strona 8 pkt. 5.3: „Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie 
zasilania do szaf zasilająco sterujących.”
Szafy z układem elektrycznym i układem AKPiA są integralną częścią instalacji technologicznych i 
dostarczone będą przez wykonawcę tych instalacji

PYTANIE   nr 261
Prosimy o potwierdzenie, że demontaż i budowa stacji transformatorowej „Mielec     
105” jest poza zakresem oferty.

ODPOWIEDŹ
Tak. Demontaż i budowa stacji transformatorowej  ”Mielec 105” jest poza zakresem oferty.



PYTANIE   nr 262
Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa przyłącza energetycznego zasilającego Hotel Polski jest poza 
zakresem oferty.

ODPOWIEDŹ
Tak. Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego Hotel Polski jest poza zakresem oferty.

PYTANIE   nr 263
Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa kabli światłowodowych i miedzianych   w kanalizacji 
teletechnicznej należącej do Orange Polska S.A. jest poza zakresem przetargu. W przeciwnym wypadku 
prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. 
który zawiera wszystkie kable światłowodowe i miedziane jakie znajdują się w kanalizacji teletechnicznej. 
Dostarczony projekt wykonawczy zawiera jedynie przebudowę rur kanalizacji teletechnicznej i pomija kable
jakie znajdują się w rurach. Warunki przebudowy sieci teletechnicznej z Oragne Polska S.A. również nie 
zawierają kabli światłowodowych oraz miedzianych jakie należy przebudować.

ODPOWIEDŹ
Budowa kanalizacji kablowej i przebudowa  kabli Orange Polska SA jest w zakresie przetargu.
Zakres rzeczowy robót:
             - budowa studni kablowych SKR-2 - 3 kpl

- budowa studni kablowych SKR-1 - 1 kpl
- budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur HDPE-110/6,3 – 58mb
- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDPE-110/6,3 – 22mb
- budowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych w kanalizacji kablowej:
- XzTKMX-15x4x0,5 – 50 mb
- XzTKMX-25x4x0,5 – 120 mb
- XzTKMX-50x4x0,5 – 120 mb
- XzTKMX-150x4x0,5 – 120 mb
- budowa kabli światłowodowych Z-XXOTKtsdD 8Jd w kanalizacji kablowej – 120 mb
- budowa kabli światłowodowych Z-XXOTKtsdD 12Jd w kanalizacji kablowej – 120 mb
- budowa kabli światłowodowych Z-XXOTKtsdD 24Jd w kanalizacji kablowej – 240 mb
- montaż złączy telekomunikacyjnych odgałęźnych 25 parowych – 36 kpl:
- montaż złączy telekomunikacyjnych odgałęźnych 10 parowych – 24 kpl
- montaż osłon złączy telekomunikacyjnych – 60 kpl
- montaż muf przelotowych światłowodowych 8J – 2 kpl
- montaż muf przelotowych światłowodowych 12J – 2 kpl
- montaż muf przelotowych światłowodowych 24J – 2 kpl

            
PYTANIE   nr 264
Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa kabli światłowodowych i miedzianych   w kanalizacji 
teletechnicznej należącej do Multimedia Polska S.A. jest poza zakresem przetargu. W przeciwnym wypadku 
prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji teletechnicznej Multimedia Polska 
S.A który zawiera wszystkie kable światłowodowe i miedziane jakie znajdują się w kanalizacji 
teletechnicznej. Dostarczony projekt wykonawczy zawiera jedynie przebudowę rur kanalizacji 
teletechnicznej (projekt technologii i organizacji robót branżowych) i pomija kable jakie znajdują się w 
rurach mimo tego, że w warunkach przebudowy sieci teletechnicznej z Multimedia Polska S.A. kable 
światłowodowe i miedziane są wymienione, brak jednak jakichkolwiek szczegółów na ten temat. 

ODPOWIEDŹ
Budowa kanalizacji kablowej i przebudowa  kabli światłowodowych oraz miedzianych Multimedia Polska 
SA jest w zakresie przetargu.
Zakres rzeczowy robót:

- budowa studni kablowych SKR-2 - 3 kpl
- budowa kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur HDPE-110/6,3 – 80mb
- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDPE-110/6,3 – 20mb
- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej zbrojoną ławą żelbetową szerokości 90 cm – 106 
mb 



- budowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych w kanalizacji kablowej:
- XzTKMX-10x4x0,5 – 100 mb
- XzTKMX-15x4x0,5 – 100 mb
- XzTKMX-25x4x0,5 – 200 mb
- XzTKMX-35x4x0,5 – 200 mb
- XzTKMX-50x4x0,5 – 200 mb
- XzTKMX-150x4x0,5 – 100 mb
- budowa kabli światłowodowych Z-XXOTKtsdD 12Jd w kanalizacji kablowej – 150 mb
- budowa kabli światłowodowych Z-XXOTKtsdD 48Jd w kanalizacji kablowej – 150 mb
- montaż złączy telekomunikacyjnych odgałęźnych 25 parowych – 56 kpl:
- montaż złączy telekomunikacyjnych odgałęźnych 10 parowych – 34 kpl
- montaż osłon złączy telekomunikacyjnych – 90 kpl
- montaż muf przelotowych światłowodowych 24J – 2 kpl
- montaż muf przelotowych światłowodowych 48J – 2 kpl

PYTANIE   nr 265
W projekcie zagospodarowania terenu – wyburzenia / demontaże rys Z-00 znajduje się zapis: 
„Istniejącykołowrotek stadionowy do przebudowania”. Prosimy o dokładne opisanie na czym miałaby 
polegać przebudowa kołowrotka stadionowego, tak aby można było wycenić taką przebudowę, w 
przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że przebudowa kołowrotka jest poza zakresem przetargu.

ODPOWIEDŹ
Przebudowa polegać ma na demontażu istniejącego kołowrotka z istniejącego ogrodzenia oraz ponownym 
montażu, wykorzystaniu go w projektowanym nowym ogrodzeniu.

PYTANIE NR 268
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 32 prosimy o udostępnienie decyzji pozwolenie na budowę            
dla etapu I, który jest objęty przedmiotem zamówienia. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, której jednym z elementów jest decyzja 
pozwolenia na budowę. Zapisy decyzji mogą mieć wpływ na cenę oferty Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu przekazujemy skan decyzji nr 108/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego udzielającej pozwolenia
na budowę.

Załącznik:

pozwolenie_na_budowe_nr_108_2017_pyt.268.pdf

PYTANIE NR 269
W nawiązaniu do wytycznych technologicznych pomieszczeń gastronomii – odp. Nr 222 (opis) „pkt. b 
podłogi – zmywalne wykonane z płytek ceramicznych  nieśliskich R12 ABC, kolor szary, pow. półmat, 
format płytki 20x20 – pom. + BU.+1.02, BU.+1.03, BU.+1.03a, BU.+1.04, BU.+1.04a, BU.+1.05, BU.
+1.05a, BU.+1.05b, BU.+1.06, BU.+1.06a, BU.+1.07, BU.+1.07a, BU.+1.08, BU.+1.09”. Według  rys. 
rewizji „hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM  
1_pyt139_143_144_156_176_178_222” w pom. jak niżej należy przyjąć warstwy wierzchnie posadzek: BU.
+1.02 – Beton P2, BU.+1.03 – Gres P_7, BU.+1.03a – Gres P_7, BU.+1.04 – Gres P_7, BU.+1.04a – Gres 
P_7, BU.+1.05 – Gres P_7, BU.+1.05a – Gres P_7, BU.+1.05b – Gres P_7, BU.+1.06 – Gres P_7, BU.
+1.06a – Gres P_7, BU.+1.07 – Gres P_7, BU.+1.07a – Gres P_7, BU.+1.08 – Gres P_4, BU.+1.09 – Gres 
P_4. Prosimy o wyjaśnienie jaką płytkę posadzkową należy przyjąć.

 ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć płytkę zgodnie z opisem pt. „hala sportowa wytyczne pom. przygotowania gastronomii” pkt.
B, tj. Podłogi zmywalne, wykonane z płytek ceramicznych nieśliskich R12 ABC, kolor szary, powierzchnia
półmat, format płytki 20x20cm, grubość min 10mm, klasa ścieralności IV. Fuga kolor szary, jak na ścianach.



PYTANIE NR 270
Prosimy o przedstawienie rozwiązania mocowania okładziny HPL wewnątrz w pasach między oknami na
hali basenowej.

ODPOWIEDŹ
W załączeniu przekazujemy stosowne rozwiąznie.
Załącznik:
HM_DETALE_2017-10_27_R1-D14-R1_pyt.270

PYTANIE NR 271
Dotyczy sieci wodociągowej: Mając na uwadze odpowiedź nr 147, gdzie w zakresie Projektu 8D wskazano,
że odcinek wodociągu pkt Bwz3-W3.1 nawiąże się do istniejącej instalacji wodociągowej oraz rozwiązania
wymienione w Projekcie Technologii Organizacji Robót Branżowych (rys. - 115HM kolejność prac 2A; opis
– Projekt Technologii Robót Budowlanych – całość) w pkt. 2.1; 2.2; 2.3 (gdzie przyłącz wody jest osobnym
zakresem prac) prosimy o informację, czy przyłącz wody opisany punktami 2.1 – 2.2 – 2.3 –W3.1 jest
istniejący, czy należy go wycenić? Jeśli należy wycenić, to prosimy o podanie szczegółów technicznych i
wykonawczych (projekt, średnica, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Zakresem wyceny prac zgodnie z dokumentacją jest wskazany odcinek instalacji Bwz3-W3.1. Natomiast 
rozwiązania wskazane w Projekcie Technologii  Robót w zakresie przyłączy wody oraz ciepła, zastępuje 
zapis z odpowiedzi pkt. 184, 186, 187 tj:   
W ramach obowiązku Wykonawcy Robót  jest przeniesienie istniejącej stacji kontenerowej z węzłem 
cieplnym oraz przyłącza wody, w miejsce nie stanowiące kolizji z projektowaną inwestycją. Obowiązkiem 
Wykonawcy Robót jest zachowanie dotychczasowej funkcjonalności węzła cieplnego oraz przyłącza wody, 
które zasilają w ciepło użytkowe oraz wodę obiekt basenu otwartego wraz z obiektami technicznymi, przez 
cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do takiego przeniesienia stacji kontenerowej i 
przyłącza wody, aby nie powodowały one dalszych kolizji. Wszelkie uzgodnienia techniczne, stosowne 
zgody administracyjne i inne dokumenty formalne w okresie prowadzenia robót leżą po stronie Wykonawcy 
Robót. Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do prac związanych z przeniesieniem stacji 
kontenerowej oraz przyłącza wody, przedstawić Zamawiającemu projekt technologiczny w celu 
zaopiniowania. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest również przeniesienie węzła cieplnego do nowo 
projektowanego budynku. Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i
czasu przeniesienia węzła cieplnego oraz przyłącza wody."

PYTANIE NR 272
Dotyczy sieci co: Mając na uwadze przyłącz co wskazany w Projekcie Technologii Organizacji Robót
Branżowych (rys. - 115HM kolejność prac 2A; opis – Projekt  
Technologii Robót Budowlanych – całość) w pkt.1.3, prosimy o informację, czy jest on istniejący i nie trzeba
nic zakładać do jego  wykonania i wyceny?  
Czy jednak należy go wykonywać jako nowy i w związku z tym wyceniać? Jeśli należy  go wycenić, to
prosimy o podanie szczegółów technicznych i wykonawczych (projekt,  średnica, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187

PYTANIE  NR 273
Dotyczy sieci co: Mając na uwadze sieć co wskazaną w Projekcie Technologii                
Organizacji Robót Branżowych (rys. - 115HM kolejność prac 2A; opis – Projekt Technologii Robót 
Budowlanych – całość) w pkt. 1.6, prosimy o informację, czy jest ona istniejąca i nie trzeba nic zakładać do 
jej wykonania i wyceny? Czy jednak należy ją wykonywać jako nową i w związku z tym wycenić? Jeśli 
należy ją wycenić, to prosimy o podanie szczegółów technicznych i wykonawczych (projekt, średnica, profil,
itp.)

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187



PYTANIE  NR 274
Dotyczy sieci co: Czy wskazana w Projekcie Technologii Organizacji Robót     
Branżowych (rys. - 115HM kolejność prac 2A; opis – Projekt Technologii Robót Budowlanych – całość) w 
pkt. 1.6 i 1.7 sieć co ma jednocześnie zapewnić tymczasowe (z wykorzystaniem kontenera) podgrzewanie 
wody basenowej, podłączenie instalacji solarnej oraz podłączenie instalacji wody ciepłej wysokich 
parametrów do węzła w szatni? Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów technicznych i wykonawczych
(projekt, średnica, profil, itp.) jakie należy przewidzieć do  wykonania w węźle komory filtracyjnej i w węźle
budynku szatni dla zapewnienia w/w działania sieci co.

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187
           
PYTANIE  NR 275
Prosimy o informację jaki zakres prac adaptacyjnych należy przewidzieć do wykonania i wyceny w węźle co
i węźle przyłącza wody w obecnie funkcjonującym kontenerze tymczasowym, żeby zapewnić jego działanie 
zgodnie z zakresami wskazanymi   w Projekcie Technologii Organizacji Robót  Branżowych (rys. – 115HM  
kolejność prac 2A; opis – Projekt Technologii Robót Budowlanych – całość) w pkt.1.5, 1.6 i 1.7.

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187

PYTANIE  NR 276
Czy zakresy prac związane z przepięciami, przekładkami  i przebudową sieci co i wodociągowej 
wymienione w punktach w Projekcie Technologii Organizacji Robót  Branżowych w rozdziale nr 2 Instalacje
Sanitarne (Opis – Projekt Technologii Robót Budowlanych – całość) i na rysunku (115HM kolejność prac 
2A), są obowiązujące i są wystarczające dla zapewnienia funkcjonowania wymaganych przez 
Zamawiającego czynnych obiektów na czas budowy  i stanowią podstawę do wyceny?

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187

PYTANIE NR 277
Czy zakres obejmujący projektowane podłączenie  wody zimnej  do kontenera ROLBY dn 50mm (odc. 10-
11) wg PZT  rys. S01  jest przedmiotem przetargu  i należy  wycenić ? Jeśli tak prosimy o podanie
szczegółów technicznych i wykonawczych  (szczegóły podpięć, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Zakres prac w branży sanitarnej ujęty jest w opracowaniach  projektowych o numerach:
Instalacje zewnętrzne, projekty 8A,8B, 8C, 8D. Instalacje wewnętrzne 4A,4B,4C. Dodatkowo, uzupełnienie 
stanowią odpowiedzi na pyt. Nr 184, 186 i 187.

PYTANIE  NR 278
Czy zakres obejmujący projektowane podłączenie  wody ciepłej  do kontenera ROLBY   dn 32mm (odc. 12-
13) wg PZT rys. S01  jest przedmiotem przetargu  i należy je wycenić? Jeśli tak prosimy o podanie 
szczegółów technicznych i wykonawczych (szczegóły podpięć, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.

PYTANIE NR 279
Czy zakres obejmujący projektowany przyłacz  wodociągowy z PE dn 160mm (odc. 1-2)  wg PZT rys. S01 
jest przedmiotem przetargu  i należy go wycenić? Jeśli tak prosimy o podanie szczegółów technicznych i 
wykonawczych (szczegóły podpięć, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.



PYTANIE  NR 280
Czy zakres obejmujący projektowane zasilanie w wodę budynku szatni DN110 (odc.     2-3)  wg PZT rys. 
S01 jest przedmiotem przetargu  i należy go wycenić ? Jeśli tak prosimy  o podanie szczegółów technicznych
i wykonawczych (szczegóły podpięć, profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.

PYTANIE  NR 281
Czy zakres obejmujący projektowane zasilanie basenów otwartych  DN160 (odc. 2-4;    
4-7; 7-8; 7-9) wg PZT rys. S01 jest przedmiotem przetargu  i należy go wycenić ? Jeśli tak prosimy o 
podanie szczegółów technicznych i wykonawczych (szczegóły podpięć,   profil, itp.).

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.

PYTANIE  NR 282
Czy zakres robót obejmujący modernizację węzła co w pomieszczeniu szatni  pokazany na rys. S07 
SCHEMAT MODERNIZACJI WĘZŁA W POMIESZCZENIU SZATNI jest aktualny i należy go w takiej 
formie wycenić ?

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.

PYTANIE  NR 283
Jaki zakres robót obejmujących przebudowę istniejącego układu grzewczego  należy przyjąć do wyceny w 
komorze filtracyjnej, w celu odwrócenia kierunku przepływu ciepła i wykorzystania istniejącej instalacji 
solarnej do doprowadzenia ciepła do węzła budynku szatni?

ODPOWIEDŹ
Odpowiedź - analogicznie jak w odp. pytań 184,186,187

PYTANIE NR 284
Czy zakresy obejmujące projektowane :
– policznikowe przyłącze MPEC DN2x100mm (odc. A-B)
– podłączenie instalacji solarnej DN2x80mm (odc. C-D)
– podłączenie instalacji podgrzewania wody basenowej DN2x100mm (odc. E-F)
– podłączenie instalacji wody ciepłej wysokich parametrów do węzła CWU w budynku szatni
DN2x50mm (odc. G-wg PZT rys. S01 są aktualne i należy je w takiej formie wycenić?

ODPOWIEDŹ
Analogicznie jak odpowiedź na pytanie 277.

PYTANIE  NR 285
Pytanie do ODPOWIEDZI NR. 40 - Schemat nr T26a, załączony do odpowiedzi nr. 40 z dnia 02.11.2017, 
wprowadza sprzeczne wymagania dotyczące parametrów systemu okablowania strukturalnego, w stosunku 
do postawionych przez Zamawiającego w dokumentacji wykonawczej załączonej do SIWZ, w ogłoszeniu o 
Zamówieniu Publicznym. Sprzeczność, o której mowa powyżej sprowadza się do istotnej zmiany warunków 
przetargowych powodującej zawężenie wyboru producentów okablowania strukturalnego. Prosimy o 
potwierdzenie, że opisy bloków projektowych poszczególnych materiałów, związanych z okablowaniem 
strukturalnym, zawarte na schemacie T26a, są przykładowe i nie „precyzują” wymagań Zamawiającego w 
tym zakresie.    

ODPOWIEDŹ
Bloki projektowanych poszczególnych materiałów zawartych n schemacie T26a należy traktować jako 
przykładowe.



PYTANIE  NR 286
Pytanie do ODPOWIEDZI NR 41 – Zgodnie z poszczególnymi rzutami instalacji niskoprądowych - 
instalacji CCTV, Projektant założył cztery typy kamer monitoringu wizyjnego. Typy te znajdują również 
odzwierciedlenie na schemacie instalacji sieci strukturalnej i cctv nr. T26. Cztery typy kamer są również 
wyszczególnione w zestawieniu kamer z odpowiedzi nr 46 z dnia 02.11.2017. Zamawiający udzielając 
odpowiedzi nr. 41 z dnia 02.11.2017 specyfikuje jedynie trzy typy kamer. Prosimy o potwierdzenie, że 
zestawienie kamer monitoringu CCTV, jakie Zamawiający wymienił w odpowiedzi nr. 46 jest zestawieniem 
urządzeń o parametrach i ilościach, jakie należy przyjąć do oferty.

ODPOWIEDŹ
Tak, potwierdzamy.

PYTANIE NR 287
Prosimy o potwierdzenie, że parametry rejestratora CCTV jakich Zamawiający oczekuje, to parametry 
wymienione w odpowiedzi nr 41 z dnia 02.11.2017.

ODPOWIEDŹ
Nastąpiła pomyłka z maksymalna liczbą kanałów rejestratora.
Rejestrator IP maks.128-kanałowy, 2250kl/s (przy 1280x720), przepustowość 475/Mb/s (RAID5), dysk 
twardy 5x4TB (przystosowany do pracy ciągłej). Liczbę rejestratorów i dysków (macierzy dyskowych) 
dostosować do wymagań stawianych systemowi.

PYTANIE NR 288
PYTANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 02.11.2017. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 02.11.2017, 
przywołuje nazwę pliku 242_GHM_PW_E_TT_R1_pyt37,38,39,43,197. W załączniku pakiet nr II do 
odpowiedzi nie ma takiego pliku. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający powołując się na plik 
242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197 powołuje się na plik o nazwie 
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4,37,38,39,43,197.

ODPOWIEDŹ
Tak, jest to pomyłka pisarska, powinno być 242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4,37,38,39,43,197.

PYTANIE NR 289
Pytanie do ODPOWIEDZI nr. 42. W odpowiedzi Zamawiający powołuje się na rysunek

242_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_tv_pyt42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przywołując

rysunek 242_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_tv_pyt42 powołuje się na rysunek

242_GHM_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_CCTV_pyt42.

ODPOWIEDŹ
Tak, jest to pomyłka pisarska, powinno być 242_GHM_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_CCTV_pyt42.

PYTANIE  NR 290
Prosimy o potwierdzenie, że stacje monitoringu CCTV z załączonego rysunku 
242_GHM_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_CCTV_pyt42, to jedyne stacje do podglądu monitoringu 
CCTV jakie należy zabudować na obiekcie, w świetle obecnego Postępowania Przetargowego.

ODPOWIEDŹ
Nie wskazano innych pomieszczeń dozoru systemu CCTV, więc monitoring wizyjny całego obiektu będzie 
się odbywał z pomieszczenia loża Policji/Ochrony z wyszczególnionymi stacjami dozoru jakie przewiduje 
się dla obiektu.

PYTANIE  NR 291
Prosimy o potwierdzenie, że symbol gniazda ”TV”, wprowadzony w legendzie rewizji pierwszej schematu 
T26, symbolizuje gniazdo 1xRJ45 IP20 kat.6. dla telewizorów                     i odpowiada opisowi gniazda 
”2TV”, narysowanego na rewizji pierwszej schematu T26. Prosimy o potwierdzenie, że gniazdo ”2TV” ze 
schematu T26_T/1 oznacza podwójne gniazdo RJ45.



ODPOWIEDŹ

Tak symbol gniazda „TV” symbolizuje gniazdo RJ45 IP20 kat.6 przeznaczone dla telewizora (jak w 
legendzie). Natomiast liczba przed symbolem TV, oznacza ilość gniazd, czyli dla 2TV jest to podwójne 
gniazdo RJ45.

PYTANIE  NR 292

Prosimy o informację, jak należy zakończyć okablowanie po stronie abonenckiej w przypadku torów 
transmisyjnych oznaczonych na schemacie T26_T/1 jako: CZ, TD, UTA, AV, PD, PDZ, Z, SC, KD, CM, CB,
TW. Czy zakańczać tory po stronie abonenckiej wtykiem RJ45, gniazdem RJ45 (sam moduł RJ45), czy też 
punktem logicznym (PL) RJ45 (moduł RJ45, adapter, uchwyt, ramka – natynkowo, podtynkowo) ? W 
przypadku gniazda czy punktu PL niezbędny  będzie dodatkowo kabel typu patch cord, czy należy je przyjąć
do oferty ?

ODPOWIEDŹ
Jest to wypust kablowy z zapasem min. 3m zakończony wtykiem RJ45.

PYTANIE  NR 293
Prosimy o informację jak należy zakończyć tory transmisyjne po stronie abonenckiej pod system ESOK.
Bloki na schemacie CB, CTI, STS.

ODPOWIEDŹ
Wtykiem RJ45.

PYTANIE  NR 294
W SIWZ na stronie 54 napisano: „Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia systemu pomiaru 
czasu / basen/”. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać systemu pomiaru czasu na basenie. 
Formularze_edytowalne_-_wersja_16.10.2017_r.-1 dla części basenowej budynku w punkcie 1.3 zawierają 
SYSTEM POMIARU CZASU WRAZ Z TABLICĄ WYNIKÓW. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z 
zapisem w SIWZ na stronie 54 nie należy wyceniać systemu pomiaru czasu na basenie.

ODPOWIEDŹ
System Pomiaru Czasu na basenie WCHODZI w zakres zamówienia. (patrz. również Odp. 249)
W związku z tym w SIWZ w Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia :
a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie ;
     5. dostawa i montaż niecek, ruchomego dna, wind, systemu pomiaru czasu,
b) w pkt 7 skreśla się  wyrazy  „ system pomiaru czasu/ basen/”.

PYTANIE NR 295
W umowie w § 11. [Wynagrodzenie] pkt 2. napisano: Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania 
Przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia 
np. "..... koszty przeglądów gwarancyjnych ....."
Ponadto w umowie § 13. [Rękojmia, Gwarancja] w punkcie 16. napisano: "Wykonawca zobowiązuje się 
przez cały okres trwania gwarancji wykonywać na rzecz Zamawiającego przeglądy gwarancyjne w 
terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, ale nie częściej niż co 4 (cztery) miesiące, przy czym 
zawiadomienie o wyznaczonym terminie przeglądu Zamawiający wystosuje (nadanie zawiadomienia)           
z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni."
Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy gwarancyjne będą wykonywane raz w roku.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga aby przeglądy gwarancyjne były wykonywane :

1. 3 razy w roku / co 4 miesiące / - w pierwszym roku okresu gwarancji,
2. 2 razy w roku / co 6 miesięcy / – w pozostałym okresie gwarancji.



         
 W związku z tym w Tomie II  Umowa, pkt 16 §13 wzoru umowy, otrzymuje brzmienie :  

Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wykonywać na rzecz Zamawiającego 
przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego. W pierwszym roku obowią-
zywania gwarancji przeglądy będą wykonywane   nie częściej niż co 4 (cztery) miesiące  tj. 3 razy w 
roku. W kolejnych latach gwarancji przeglądy będą wykonywane 2 razy w roku co 6 miesięcy.  Zawia-
domienie o wyznaczonym terminie przeglądu Zamawiający wystosuje (nadanie zawiadomienia) z wy-
przedzeniem 30(trzydziestu) dni. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony 
protokół, zwierający wnioski, w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od powyższego - Wyko-
nawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego na 30 (trzydzieści) dni przed upływem ter-
minu gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad Przedmiotu zamówienia, celem 
zapewnienia Zamawiającemu dochodzenia roszczeń w związku z ujawnionymi wadami. O wykrytych 
wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zmawiającego na piśmie, niezwłocznie po wykona-
niu przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 (dwadzieścia) dni przed upływem terminu gwa-
rancji. 

PYTANIE NR 296
W projekcie systemu BMS na stronie 16 napisano, że załącznikami do projektu są 1 – zestawienie kabli,
Zestawienie materiałów. Wymienione zestawienia nie zostały dołączone do projektu systemu BMS. Prosimy
o uzupełnienie dokumentacji.
ODPOWIEDŹ
W załączeniu zestawienie.
Załączniki
- Załącznik_1_zestawienie_kabli_pyt.296
- Załącznik_2_zestawienie_materiałów_pyt.296

PYTANIE   nr 297
Ze względu na wielkość i złożoność obiektu prosimy o dodatkowy czas na przygotowanie oferty i 
przesunięcie terminu o 14 dni roboczych czyli na 06.12.2017r. Czas ten potrzebny jest na to aby rzetelnie i 
prawidłowo oszacować koszty, bez uwzględniania dodatkowych ryzyk związanych z krótkim (jak na tak 
duży obiekt) terminem przygotowania oferty.

ODPOWIEDŻ
Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 30.11.2017r.
            
PYTANIE   nr  298
W formularzu 2.2 (formularz cenowy) załączonym do SIWZ jest podany udział %   w całości kosztów 
inwestycji oraz jest napisana uwaga „Wykonawca wyceniając powyższe zestawienie cen ryczałtowych ma 
obowiązek wycenić każdą z pozycji, uwzględniając ograniczenia procentowe wartości zgodnie z 
wartościami wskazanymi  w kolumnie „udział % w całości kosztów inwestycji”. Zamawiający dopuszcza 
odchylenie procentowe danej pozycji (ceny ryczałtowej) w stosunku do wskazanej wartości  w zakresie +/-
15 % wartości określonej w kolumnie „udział % w całości kosztów Inwestycji” w dla tej pozycji. 
Przekroczenie wartości poza określoną tolerancje  w którejkolwiek z pozycji Zestawienia cen ryczałtowych, 
będzie traktowane jako brak zgodności z SIWZ i będzie powodowało odrzucenie oferty Wykonawcy”. Wg 
formularza 2.2 zamieszczonego w „Formularze_edytowalne_-_wersja_16.10.2017_r.-1” nie ma podanego 
udziału % w całości kosztów inwestycji oraz nie ma ww uwagi.  

Prosimy o potwierdzenie, że napisany w formularzu 2.2 załączonym do SIWZ udział % w całości kosztów 
inwestycji oraz ww uwaga nie obowiązują w przeciwnym wypadku prosimy o aktualizację formularza 2.2 
ponieważ elementy robót wymienione w formularzu 2.2 zamieszczonym w  „Formularze_edytowalne_-
_wersja_16.10.2017_r.-1” uległy zmianie w związku z tym udział % w całości kosztów inwestycji podany 
przez Zamawiającego jest nieaktualny.



ODPOWIEDŹ
Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w Tomie I rozdział 2 wzór formularza 2.2 formularz „cenowy”.
Zamawiający zamieszcza aktualizację formularza 2.2 formularz cenowy.
            
PYTANIE   nr  301
Według zapisów w tomie III opis przedmiotu zamówienia „Przedmiot zamówienia nie obejmuje 
wyposażenia siłowni”. Natomiast według formularza 2.2 (formularz cenowy) zamieszczonego w 
„Formularze_edytowalne_-_wersja_16.10.2017_r.-1” jest zapis o wyposażeniu siłowni (punkt D 
Wyposażenie podpunkt 1.3 Siłownia). Prosimy o informację czy należy w ofercie uwzględnić wyposażenie 
siłowni, jeżeli wyposażenie siłowni nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia to prosimy  o aktualizację 
formularza 2.2.

ODPOWIEDŹ
Wyposażenie siłowni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.  Punkt  D 1.3  SIŁOWNIA                   
w formularzu 2.2  jest wykreślony.
            
PYTANIE   nr  302
W najnowszym formularzu 2.2 (formularz cenowy) „Formularze_edytowalne_-_wersja_16.10.2017_r.-1” 
Zamawiający pominął Mechanikę Estrady dla hali sportowej. W formularzu pozostała jedynie 
„MECHANIKA SCENICZNA - SZTANKIETY NA FLAGI” dla części basenowej. Prosimy o 
potwierdzenie, że należy wycenić system mechaniki estrady dla hali sportowej. 

ODPOWIEDŹ
Tak, mechanika estrady wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający zmienił formularz 2.2.
Patrz odpowiedź na pytanie nr  298
      

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.


