
O D P O W I E D Z I NR 14

z dnia 25.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie rozbudowy stacji transformatorowej jest w zakresie 

wykonawcy, czy dostawcy energii?

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem zamówienia

PYTANIE NR 2

Prosimy o potwierdzenie, że opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej jest po stronie 

właściciela obiektu i nie będzie nią obciążany wykonawca.

ODPOWIEDŹ

Po stronie Zamawiającego

PYTANIE NR 3

Brak w projekcie wykazu, opisu zaprojektowanych opraw. Prosimy o zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Opis w odpowiedziach nr 13 z 24.06.2015 roku. Ilość przyjąć zgodnie z projektem

PYTANIE NR 4

Prosimy o zamieszczenie obliczeń natężenia oświetlenia dla przyjętych w projekcie opraw.

ODPOWIEDŹ

Projektant dobrał oprawy na podstawie obliczeń natężenia oświetlenia i aktualnych norm 

i przepisów (w tym przepisów federacji sportowych). Obliczenie nie jest potrzebne do 

wykonania wyceny robót

PYTANIE NR 5

Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów dla branży elektrycznej i teletechnicznej z podaniem 

nazw, typów i ilości (oprawy, urządzenia, okablowanie).

ODPOWIEDŹ

Ilości przyjąć zgodnie z projektem

PYTANIE NR 6

Brak projektu, rysunków szczegółowych, opisu, wykazu materiałów dla wykonania logo i jego 

posadowienia na elewacji. Prosimy o zamieszczenie.



ODPOWIEDŹ

W załączeniu detal logo – rysunek D04

PYTANIE NR 7

Brak wykazu i opisu mebli (np. szafki szatniowe, meble, krzesła, stoły) . Prosimy o zamieszczenie 

wykazu z podaniem ilości, typem, wymiarami, materiałami.

ODPOWIEDŹ

Elementy wyposażenia wnętrz poza zakresem zamówienia

PYTANIE NR 8

Brak wykazu i opisu wyposażenia typu tabliczki na drzwi, ewakuacyjne, informacyjne, gabloty itp. 

Prosimy o załączenie wykazu z podaniem typów i ilości.

ODPOWIEDŹ

Tabliczki drzwiowe – zgodnie z zestawieniem drzwi. Tabliczki ewakuacyjne należy 

zlokalizować zgodnie z przepisami. Tabliczki na drzwi z numerem i nazwą pomieszczenia z 

laminatu i tworzywa metalizowanego, ilość zgodnie z zestawieniem, wymiary 180x80, do 

uzgodnienia z Inwestorem. 

PYTANIE NR 9

Brak wykazu i opisu wyposażenia typu ekrany, telewizory, komputery, sprzęt elektroniczny. 

Prosimy o załączenie wykazu z podaniem typów i ilości.

ODPOWIEDŹ

Elementy wyposażenia wnętrz poza zakresem zamówienia

PYTANIE NR 10

Brak wykazu urządzeń typu suszarki, lustra, dozowniki mydła, papieru, śmietników. Prosimy o 

załączenie wykazu z podaniem typów, opisu i ilości.
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ODPOWIEDŹ

Elementy wyposażenia wnętrz poza zakresem zamówienia

PYTANIE NR 11

Prosimy o zamieszczenie wykazu elementów rozdzielnic i rodzaju (typ, ilości),  oraz wymiarów 

obudów.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź w przygotowaniu

PYTANIE NR 12

Prosimy o załączenie projektu dotyczącego systemu pomiarowego dla części basenowej. Brak 

projektu, założeń, wytycznych uniemożliwiaj jednoznacznego określenie zakresu robót.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem

PYTANIE NR 13

Dla basenu nie ma wykazu wyposażenia (np. drabinki, słupki startowe itp.). Prosimy o załączenie 

wykazu z podaniem typu, ilości, opisem.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem projektu

PYTANIE NR 14

Brak wykazu wyposażenia ratunkowo-lekarskiego (np.: koła ratunkowe, defibrylator) i wyposażenia

lekarskiego. Prosimy o załączenie wykazu z podaniem typu, ilości, opisem.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem projektu

PYTANIE NR 15

Czy obiekt ma posiadać system biletowo-dostępowy (klucze do szafek, karty chipowe itp.)? Jest 

pomieszczenie kasy biletowej, brak opisu, projektu systemu. Prosimy o załączenie wykazu z 

podaniem typu, ilości, opisem.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem projektu

PYTANIE NR 16



Czy szafki szatniowe mają być skorelowane z systemami dostępu? Brak projektu, wykazu, opisu 

systemu, ilości. Prosimy o zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem projektu

PYTANIE NR 17

Brak opisu, typu, ilości szafek ubraniowych i wyposażenia szatniowego (np.: wieszaki). Prosimy o 

zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Poza zakresem projektu

PYTANIE NR 18

Brak opisu, typu, ilości wyposażenia dla niepełnosprawnych (np.: poręcze w WC, krzesełka 

prysznicowe ). Prosimy o zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Typ i standard wyposażenia dla niepełnosprawnych podano w opisie projektu architektury

PYTANIE NR 19

Brak w projekcie planu, rysunków szczegółowych, wykazu stali dla ogrodzenia. Prosimy o 

zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Projekt nowego ogrodzenia wraz ze specyfikacją wskazano w odpowiedziach nr 8 

z 23.06.2015 roku

PYTANIE NR 20

Brak w projekcie planu, rysunków szczegółowych, wykazu stali dla podkonstrukcji pod telebim. 

Prosimy o zamieszczenie.

ODPOWIEDŹ

Dostawa podkonstrukcji pod telebim w zakresie dostawcy telebimu – uzależniona od 

konkretnego produktu

PYTANIE NR 21

Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych dotyczących połączenia podkonstrukcji telebimu z 

konstrukcją elewacji.

ODPOWIEDŹ



Zakłada się wykonanie całkowicie niezależnych podkonstrukcji dla elewacji i telebimu. W 

miejscu zlokalizowania telebimu nie przewiduje się montażu okładziny elewacyjnej, a co za 

tym idzie brak jej podkonstrukcji


