
O D P O W I E D Z I NR 3

z dnia 22.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 – pom. P-01 do pom. P-06 „istniejące 

pomieszcznia – bez zmian” natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa – Zestawienie 

Pomieszczeń – pom. P-01 do pom. P-06 „pomieszczenia remontowane”

ODPOWIEDŹ

P-01-P-06 – zgodnie z projektem wykonawczym – pomieszczenia remontowane

PYTANIE NR 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Rys. A-02 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu 1 Parter – pom. 1.29 „Posadzka Przemysłowa” 

natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa – Zestawienie Pomieszczeń – pom. 1.29  „Płytki 

Gresowe”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rzutem – posadzka przemysłowa.

PYTANIE NR 3

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Rys. A-02 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu 1 Parter – pom. 1.59 „Posadzka Przemysłowa” 

natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa – Zestawienie Pomieszczeń – pom. 1.59  „Płytki 

Gresowe”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rzutem – posadzka przemysłowa

PYTANIE NR 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Rys. A-02 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu 1 Parter – pom. 1.66 „Płytki Gresowe” natomiast 

Projekt wykonawczy Część opisowa – Zestawienie Pomieszczeń – pom. 1.66 „Wykładzina PCV”



ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rzutem – płytki gresowe

PYTANIE NR 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Rys. A-02 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu 1 Parter – pom. 1.68 „Wykładzina PCV” natomiast 

Projekt wykonawczy Część opisowa – Zestawienie Pomieszczeń – pom. 1.68 „Płytki Gresowe”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z rzutem – wykładzina

PYTANIE NR 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej warstwy wykończeniowej posadzki. W projekcie 

wykonawczym rys. A-03 (Projekt Wykonawczy) i zestawieniu pom.: Pom. 2.01 – wykładzina PCV; 

Pom. 2.13 – wykładzina PCV; Pom. 2.23 – wykładzina PCV; Pom. 2.29 – wykładzina PCV. Na 

rzucie posadzek rys. A-18 kreskowanie jak dla płytek gresowych.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z A-03 – wykładzina

PYTANIE NR 7

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej warstwy wykończeniowej posadzki. W projekcie 

wykonawczym rys A-03 (Projekt Wykonawczy) i zestawieniu pomieszczeń.: Pom. 2.24, 2.40 – brak

opisu (renowacja lastryko – opis techniczny pkt. 3.7.1) natomiast na rzucie posadzek rys. A-18 

(Projekt Wykonawczy) kreskowanie jak dla wykładziny PCV.

ODPOWIEDŹ

Projekt zakłada renowację lastryko na stopniach trybuny, na ciągu komunikacyjnycm 

należy zastosować wykładzinę PCV, zgodnie z rys. A-18

PYTANIE NR 8

Prosimy o uzupełnienie zestawienia pomieszczeń - opis techniczny architektury. W opisie 

technicznym brak jest pomieszczenia 1.65 znajdującego się nad POM. 1.28 (Arena Główna). 

Zdublowane ono zostało na Rys. A-02 Rzut Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) natomiast w 

zestawieniu pomieszczeń w opisie technicznym architektury ujęto tylko POM. 1.65 znajdujące się  

na Rys. A-02 Rzut Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) obok POM 1.70 tj. Sala Nr 2.



Rys 1. (pom. 1.65 – obok areny głównej część wschodnia)

Rys 2. (pom. 1.65 – przed Salą Sportową 2)

ODPOWIEDŹ

Pomieszczenie 1.65 znajdującego się pod trybuną otrzymuje nr 1.65a, posadzka zgodnie 

z opisem na rzucie, ściany i sufit – żelbetowe, bez tynkowania

PYTANIE NR 9

Ze względu na zapis na rys. A-3 Piętro (Projekt Wykonawczy) w pomieszczeniu 2.48 

„Zagospodarowanie punktu sprzedaży jest przedmiotem odrębnego opracowania przez najemcę” 

prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie roboty obejmują wykonawcę a jakie najemcę.

ODPOWIEDŹ

W zakresie wykonawcy leży remont pomieszczeń oraz wyposażenie w instalacje zgodnie 

z projektem. Docelowe wyposażenie oraz odbiór punktu przez służby Sanepid w zakresie 



przyszłego najemcy

PYTANIE NR 10

Prosimy o wyjaśnie rozbieżności dotyczącej rys. A-08 Przekrój C-C (Projekt Wykonawczy) dotyczy 

warstwy P1A Podłoga sportowa a rys. A-21 Podniesienie Posadzek Parter (Projekt Wykonawczy). 

Powyższy problem polega na wymianie warstwy wykończeniowej oraz warstw podposadzkowych.

Według rys. A-08 (Projekt Wykonawczy) wymianie podlegają zarówno warstwa wykończeniowa 

posadzki jak i warstwy podposadzkowe. Według rys. A-21 (Projekt Wykonawczy) można 

wnioskować że wymianie podlega tylko warstwa wykończeniowa w pom. 1.28 ze względu na brak 

kresowania dla powyższego pomieszczenia.

ODPOWIEDŹ

Należy założyć wymianę warstw wg rysunku A-08

PYTANIE NR 11

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymiany/bądź braku wymiany płytek w pomieszczeniach: 2.61; 

2.62; 2.63 – pomieszczenia basenu (podanie szczegółowych parametrów).

ODPOWIEDŹ

Projekt nie zakłada wymiany płytek na basenie

PYTANIE NR 17 (MIĘDZY PYTANIEM 11 A 12)

Prosimy o potwierdzenie że w rejonie skweru w części pn.-wsch. E – chodniki należy wykonać z 

nowej kostki betonowej „Behaton” 16,5x20x8. 

ODPOWIEDŹ

Potwierdzam

PYTANIE NR 12

Prosimy o podanie czy „C – Droga – (1)” ma być wykonana z betonu asfaltowego BA czy też 

z nawierzchni SMA.

ODPOWIEDŹ

Droga C (1) ma być wykonana z BA (betonu asfaltowego)

PYTANIE NR 13

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla „C – Droga – (1)” oraz o podanie uziarnienia 
mieszanek mineralno – asfaltowych.

ODPOWIEDŹ



Droga C (1) - ma posiadać kategorie KR3, uziarnienie mieszanki 0-22 mm.

PYTANIE NR 14

Prosimy o podanie jaką wykładzine ochronną na Arenę Główną POM. 1.28 należy zastosować. Z 

ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO: pkt. 12.1 wynika że jest to wykładzina ochronna 

w płytach Inter Floor Protection….. natomiast z OPISU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURA str. 

26/27 wynika że jest to Profesjonalna wykładzina ochronna Bateco……

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować wykładzinę ochronną o grubości całkowitej co najmniej 6 mm,
o właściwościach użytkowych i parametrach nie gorszych niż wykładzina ochronna w 
płytach Inter Floor Protection.

PYTANIE NR 15

Na rys. A-08 Przekrój C-C w warstwie P1F – Wypełnienie kanału Instalacyjnego-Obejście jest 

informacja o wypełnieniu kanału warstwami podposadzkowymi wraz z warstwą wykończeniową 

natomiast w opisie technicznym architektury str. 27 jest zapis: „Kanał przekryto posadzką 

demontowalną z płyt w systemie monolitycznych podłóg samonośnych gr. 38mm.”. Prosimy 

o wyjaśnienie rozbieżności i szczegółowy rysunki kanału. 

ODPOWIEDŹ

Wypełnienie kanału należy wykonać zgodnie z rys. A08.

PYTANIE NR 16

Prosimy o skorygowanie rozbieżności polegającej na:

Ilość drzwi D11 w zestawieniu A-13 ZST DRZWI (Projekt Wykonawczy) wynosi 4 szt. (3 szt. prawe,

1 szt. lewe), natomiast na rysunkach A-02 Rzut Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) oraz A-03

Rzut Poziomu 2 Piętro (Projekt Wykonawczy) znajduje się 6 szt. drzwi D11 (4 szt. prawe, 2 szt. 

lewe)

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z rzutem

PYTANIE NR 17

Prosimy o skorygowanie rozbieżności polegającej na:

Szerokość drzwi D11 w zestawieniu A-13 ZST DRZWI (Projekt Wykonawczy) wynosi 100 cm, 

natomiast na rysunku Rys. A-02 Rzutu Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) wynosi ona 80cm.

ODPOWIEDŹ



Należy przyjąć zgodnie z rzutem

PYTANIE NR 18

Prosimy o skorygowanie rozbieżności polegającej na:

Ilość drzwi D1 (EI30) w zestawieniu A-13 ZST DRZWI (Projekt Wykonawczy) wynosi 1 szt. (1 szt. 

prawe), natomiast na rysunkach A-02 Rzut Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) oraz A-03 

Rzut Poziomu 2 Piętro (Projekt Wykonawczy) znajduje się 4 szt. drzwi D1 (3 szt. prawe, 1 szt. 

lewe)

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z rzutem

PYTANIE NR 19

Prosimy o skorygowanie rozbieżności polegającej na:

Ilość drzwi D15 w zestawieniu A-13 ZST DRZWI (Projekt Wykonawczy) wynosi 3 szt. (2 szt. prawe,

1 szt. lewe), natomiast na rysunkach A-02 Rzut Poziomu 1 Parter (Projekt Wykonawczy) oraz A-03

Rzut Poziomu 2 Piętro (Projekt Wykonawczy) znajduje się 4 szt. drzwi D15 (3 szt. prawe, 1 szt. 

lewe)

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z rzutem

PYTANIE NR 20

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na:

Na Rys. A-20 SUF POZ 2 (Projekt Wykonawczy) sufit pomieszczenia 1.71 Sala Sportowa 1 jest 

oznaczony jako sufit malowany farbą lateksową na biało, natomiast na rysunku Rys. A-07 Przekrój 

BB sufit oznaczony jako sufit z wełny drzewnej wiązanej magnezytem, np. heradesign, na 

konstrukcji systemowej (P3A w zestawieniu warstw przegród poziomych i pionowych)

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z przekrojem – sufit z wełny drzewnej wiązanej magnezytem

PYTANIE NR 21

W związku z następującą rozbieżnością w opisie wykończenia ścian: Projekt Wykonawczy, 

Architektura – Część Opisowa – „Pomieszczenia czystości, toalety, szatnie basenowe, prysznice: 

płytki gresowe na wysokość 220 cm. Podłoże zabezpieczyć 2 warstwami elastycznej powłoki 

uszczelniającej (na podłogach i ścianach), krawędzie zabezpieczyć taśmą izolacyjną)”, a Rys. A-29

Aranżacja Sanitariatów (Projekt Wykonawczy), prosimy o potwierdzenie że:



a) Ściany wykończone Tynkiem akrylowym imitującym beton – IBSM znajdują się tylko i 

wyłącznie w pomieszczeniach oznaczonych na Rys. A-17 oraz A-18 (Projekt Wykonawczy), tj. 

w pomieszczeniach nr 1.31, 1.32, 1.33, 1.61, 1.62, 1.63, 2.03, 2.12, 2.44, 2.57

ODPOWIEDŹ A

Ściany wykończone Tynkiem akrylowym imitującym beton – IBSM znajdują się tylko i 

wyłącznie w pomieszczeniach oznaczonych na Rys. A-17 oraz A-18 (Projekt Wykonawczy), 

tj. w pomieszczeniach nr 1.31, 1.32, 1.33, 1.61, 1.62, 1.63, 2.03, 2.12, 2.44, 2.53.

b) Schemat aranżacji (w tym wykończenia ścian tynkiem akrylowym imitującym beton, 

płytą HPL oraz malowaniem białą farbą lateksową) sanitariatów wg Rys. A-29 (Projekt 

Wykonawczy) dotyczy tylko i wyłącznie pomieszczeń nr 1.31, 1.32, 1.33, 1.61, 1.62, 1.63, 

2.03, 2.12, 2.44, 2.57

ODPOWIEDŹ B

Schemat aranżacji (w tym wykończenia ścian tynkiem akrylowym imitującym beton, płytą 

HPL oraz malowaniem białą farbą lateksową) sanitariatów wg Rys. A-29 (Projekt 

Wykonawczy) dotyczy tylko i wyłącznie pomieszczeń nr 1.31, 1.32, 1.33, 1.61, 1.62, 1.63, 

2.03, 2.12, 2.44, 2.53.

c) W pozostałych pomieszczeniach sanitariatów tj. w pomieszczeniach nr: 1.07, 1.11, 

1.12, 1.13 (tylko pomieszczenie WC), 1.14 (tylko pomieszczenie WC), 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 

1.42, 1.48 (tylko pomieszczenia WC), 1.49 (tylko pomieszczenie WC), 1.53 (tylko 

pomieszczenie WC), 1.54 (tylko pomieszczenie WC), 1.67 (tylko pomieszczenie WC), 2.50, 

wykończenie wszystkich ścian pomieszczeń wykonuje się wg Opisu Architektonicznego, tj. 

płytki gresowe na wys. 220cm niezależnie od Rys. A-29 Aranżacji Sanitariatów (Projekt 

Wykonawczy)

ODPOWIEDŹ C

W pozostałych pomieszczeniach sanitariatów tj. w pomieszczeniach nr: 1.07, 1.11, 1.12, 1.13

(tylko pomieszczenie WC), 1.14 (tylko pomieszczenie WC), 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.42, 1.48 

(tylko pomieszczenia WC), 1.49 (tylko pomieszczenie WC), 1.53 (tylko pomieszczenie WC), 

1.54 (tylko pomieszczenie WC), 1.67 (tylko pomieszczenie WC), 2.50, wykończenie 

wszystkich ścian pomieszczeń wykonuje się wg Opisu Architektonicznego, tj. płytki 

gresowe na wys. 220cm niezależnie od Rys. A-29 Aranżacji Sanitariatów (Projekt 

Wykonawczy)



PYTANIE NR 22

W związku z zapisem w Opisie Architektonicznym, dot. wykończenia ścian „Pomieszczenia 

czystości, toalety, szatnie basenowe, prysznice: płytki gresowe na wysokość 220 cm. Podłoże 

zabezpieczyć 2 warstwami elastycznej powłoki uszczelniającej (na podłogach i ścianach), 

krawędzie zabezpieczyć taśmą izolacyjną)” pkt. 3.12.1 

„Pomieszczenia czystości……..” prosimy o potwierdzenie, że ww. opisane wykończenie ścian 

dotyczy pomieszczeń (poza wymienionymi w punkcie 21c ) nr 1.08, 1.09, 1.10, 1.25, 1.26, 1.30, 

1.40, 1.41, 1.44, 1.46, 1.52, 1.60, 1.68, 2.11A, 2.46, 2.47, 2.49, 2.57

ODPOWIEDŹ

Ww. opisane wykończenie ścian dotyczy pomieszczeń (poza wymienionymi w punkcie 21c )

nr 1.08, 1.09, 1.10, 1.25, 1.26, 1.30, 1.40, 1.41, 1.44, 1.46, 1.52, 1.60, 1.68, 2.11A, 2.46, 2.47, 

2.49, 2.57

PYTANIE NR 23

W związku z zapisem w Opisie Architektonicznym, dot. wykończenia ścian „Szatnie damskie i 

męskie zawodników (strona południowa): wykładzina z rolki na wysokość 220cm, spawana na 

łączeniach o parametrach użytkowych i estetycznych nie gorszych niż armstrong wallflex(…)” 

prosimy o potwierdzenie, że tylko i wyłącznie w pomieszczeniach nr 1.15, 1.17, 1.19, 1.21 należy 

zastosować ww. wykładzinę jako wykończenie ścian pomieszczeń, z wyłączeniem ścian, które wg 

Rys. A-17 (Projekt Wykonawczy) mają być malowane na kolor jasnoszary RAL7035 farbą akrylową

w tych pomieszczeniach.

ODPOWIEDŹ

Tylko i wyłącznie w pomieszczeniach nr 1.15, 1.17, 1.19, 1.21 należy zastosować ww. 

wykładzinę jako wykończenie ścian pomieszczeń, z wyłączeniem ścian, które wg Rys. A-17 

(Projekt Wykonawczy) mają być malowane na kolor jasnoszary RAL7035 farbą akrylową w 

tych pomieszczeniach.

PYTANIE NR 24

W związku z niedokładnym opisem wykończenia ścian i brakiem przekrojów rysunków przekrojów 

wzdłuż pomieszczeń nr 1.71 Sala Sportowa 1 oraz 1.70 Sala Sportowa 2, prosimy o 

potwierdzenie, że ścianę południową pomieszczenia 1.72 Sala Sportowa 2 wykonuje się do pełnej 

wysokości pomieszczenia i całkowicie z bloków silikatowych kl. 15, gr. 25cm, na którą nakłada się 

tynk cementowo-wapienny kl.III i maluje białą farbą lateksową.

ODPOWWIEDŹ



Ścianę południową pomieszczenia 1.72 Sala Sportowa 2 wykonuje się do pełnej wysokości 

pomieszczenia i całkowicie z bloków silikatowych kl. 15, gr. 25cm, na którą nakłada się tynk

cementowo-wapienny kl.III i maluje białą farbą lateksową.

PYTANIE NR 25

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności miedzy STWIOR (STB  2.7 Elementy ślusarskie), Opisem 

architektonicznym z Projektu Budowlanego (p. 4.12.4) a Projektem Wykonawczym (rys. A-23, A-

24, A-25, A-26, Opis architektoniczny z projektu wyk. pkt. 3.12.4) dotyczącej rodzajów pochwytów 

w balustradach. Prosimy określić w których balustradach należy zastosować pochwyt drewniany, a

w których ze stali nierdzewnej oraz które balustrady należy wykonać ze stali ocynkowanej (Opis 

architektoniczny).

ODPOWIEDŹ

Pochwyty, balustrady należy wykonać wg detali pokazanych na rys. A-23-26, lokalizację 

poszczególnych balustrad i pochwytów wskazano na rysunku A-18

PYTANIE NR 26

W opisie technicznym w punkcie ”2. Podstawa opracowania p.pkt d) „ widnieje zapis o „Ekspertyzie

Konstrukcyjnej budynku” . Jeżeli jest ona zapisana w podstawie opracowania prosimy o jej 

udostępnienie.

ODPOWIEDŹ

Opracowanie w załączeniu


