
O D P O W I E D Z I NR 30

z dnia 02.07.2015 roku

PYTANIE NR 1

Jaką blachę należy zastosować do wykonania podkonstrukcji pokrycia dachowego? W 

dokumentacji projektowej pojawiają się trzy rodzaje blachy trapezowej:

a) blacha trapezowa T135/0,75 S320 pozytyw RE15

b) blacha trapezowa łukowa LT135/1,5 RE15

c) blacha trapezowa łukowa LT70/1,5 RE15

ODPOWIEDŹ

Blacha trapezowa T135/0,75 S320 pozytyw RE15

PYTANIE NR 2

W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć poz. 69 Formularza cenowego "Pozostałe 

dotychczas nieujęte"? Skoro z treści nie wynika, jakie prace Wykonawca ujął w tym punkcie, a do 

rozliczenia elementu niezbędne jest jego zakończenie, to co będzie podstawą do otrzymania 

wynagrodzenia z tytułu wykonania tego "elementu rozliczeniowego"?

ODPOWIEDŹ

Podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru robót (wyposażenia) nieujętych 

(nieujętego) w poz. 1 - 68 a wynikających z dokumentacji projektowej.

PYTANIE NR 3

Jakie roboty należy ująć w poz. 5 Formularza Cenowego "Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 

ze stali profilowanej"? Czy Zamawiający oczekuje, by podać w tej pozycji wartość podkonstrukcji 

pod pokrycie dachowe?

ODPOWIEDŹ

Dotyczy nowej konstrukcji 2 szt wiązarów oraz konstrukcji stropu nad basenem.

PYTANIE NR 4

Zwracamy uwagę, iż w Formularzu Cenowym w dziale VII "Wyposażenie" brakuje kilku pozycji 

związanych z wyposażeniem sportowym. Zakres nie odpowiada "zestawieniu wyposażenia 

sportowego", wg. którego należy oszacować koszty dostawy i montażu wyposażenia sportowego 

obiektu. Oczywiście można te koszty ująć w poz. 69 Formularza Cenowego, najmniej jednak 

pojawi się ponownie problem, o którym mowa w pytaniu wyżej (pyt. 2)



ODPOWIEDŹ

Jak w odpowiedzi w pytaniu nr 2

PYTANIE NR 5

Proszę wyjaśnić, gdzie przewidziano montaż dwóch sztuk drzwi wewnętrznych z kraty aluminiowej 

rolowanej (D19 w rys. A-13 "Zestawienie drzwi, klap dym, wyłazów")?

ODPOWIEDŹ

Drzwi D19 należy zamontować zgodnie z projektem, w pom. szatni odzieży wierzchniej przy 

basenie

PYTANIE NR 6

W specyfikacji ujęte jest zainstalowanie agregatu prądotwórczego 400kVA w obudowie z układem 

SZR w wersji do zamontowania na zewnątrz z układem podgrzewania a na projekcie - rys. E - 01 

jest napisane, że agregat prądotwórczy istniejący. Pytanie: czy należy go kupić i montować czy 

jest?

ODPOWIEDŹ

Agregat jest istniejący z rezerwą mocy dla nowego obiektu

PYTANIE NR 7

Dotyczy:instalacji telewizji CCTV:

a) w specyfikacji jest opisane - dwa stanowiska dozoru z dwoma pulpitami obsługi, a na 

schemacie pokazane są trzy stanowiska. Pytanie: ile stanowisk należy wycenić?

b) w specyfikacji jest napisane. że jedno stanowisko składać się będzie z pięciu monitorów 

a na schemacie pokazano dwa monitory. Pytanie: ile monitorów ma być na jednym stanowisku?

c) w specyfikacji podano, że mają być trzy rejestratory - serwery z licencjami, a przy tej 

ilości zainstalowanych kamer można to zrobić na dwóch rejestratorach - serwerach. Pytanie: czy 

można wprowadzić taką zmianę?

d) czy zaprojektowane kamery wewnątrz obiektu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA są 

mikrofonami do nagrywania fonii, gdyż tylko takie mają być a nie wynika to z projektu.

ODPOWIEDŹ A

wycenić 3 stanowiska

ODPOWIEDŻ B

wycenić 5 monitorów



ODPOWIEDŹ C

zastosować 3 rejestratory

ODPOWIEŹ D

zastosować kamery z mikrofonami zgodnie z rozporządzeniem 

PYTANIE NR 8

Dotyczy: stacji trafo

a) w zaprojektowanej komorze transformatora w stacji trafo nie zmieści się transformator 

15/0,4 kV 1000 kVA, co powoduje zwiększenie wymiarów zewnętrznych stacji trafo. To samo 

dotyczy wymiarów rozdzielni i pomieszczeń. Pytanie: czy mogą być większe wymiary budynku 

stacji trafo?

b) czy projekt jest uzgodniony w PGE Dystrybucja Rzeszów? Nie możemy nigdzie znaleźć 

uzgodnień i czy nie ma uwag do projektu?

c) brak oznaczeń przekrojów kabli n/n na schemacie elektrycznym E-01 - jakie mają być?

ODPOWIEDŹ A

Potwierdzam większe wymiary budynku.

ODPOWIEDŻ B

Brak umowy przyłączeniowej.

ODPOWIEDŹ C

Przekroje zgodnie z zestawieniem kabli.


