
O D P O W I E D Z I NR 8

z dnia 23.06.2015 ROKU

Dotyczy SIWZ i umowy

PYTANIE NR 1

W Puncie 7.2.2 SIWZ jest zapis:

„7.2.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zamówień polegających na:
budowie budynku hali sportowej lub produkcyjnej lub usługowo-produkcyjnej 
w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 i o rozpiętości konstrukcji nośnej między 
podporami dachu minimum 30 m, 
lub 
rozbudowie budynku hali sportowej lub produkcyjnej lub usługowo-produkcyjnej 
w konstrukcji stalowej o dodatkową powierzchnię użytkową min. 2000 m2 a rozpiętość konstrukcji nośnej 
między podporami dachu rozbudowanej części hali winna wynosić minimum 30 m,
lub
remoncie budynku hali sportowej lub produkcyjnej lub usługowo-produkcyjnej 
w konstrukcji stalowej polegającym na wymianie konstrukcji nośnej między podporami dachu o rozpiętości 
min. 30 m w hali o powierzchni min. 2000 m2

Wymagania: 
Ilość zamówień - minimum 1 zamówienie.
Hala sportowa lub produkcyjna lub usługowo-produkcyjna o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 i o 
rozpiętości konstrukcji nośnej między podporami dachu minimum 30 m.

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „w konstrukcji stalowej” dotyczy konstrukcji nośnej dachu 

między podporami o rozpiętości minimum 30m.

ODPOWIEDŹ

Konstrukcja stalowa dotyczy całego budynku. 

PYTANIE NR 2

Prosimy o udostępnienie pozwolenie na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego 
wykonania zakresu prac dla powyższego przetargu.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu pozwolenie na budowę.



PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający uzyskał decyzje administracyjne na wycinkę drzew które wykona na etapie 

realizacji. Jeżeli tak to prośba o udostępnienie. Jeżeli nie to prośba o informację kiedy takie 

decyzje uzyska.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli tak prosimy o jej przekazanie.

ODPOWIEDŹ

Nie dotyczy

Dotyczy Branży Budowlanej 

PYTANIE NR 1

Informujemy Zamawiającego, że w części dotyczącej określenia (sprecyzowania) parametrów 

technicznych wymaganych: 

a) siedziska widowni w standardzie forum seating abacus bronze

b) siedziska w sektorze VIP w standardzie forum seating abacus gold

c) siedziska na trybunie basenu w standardzie forum seating lambda

d) płyta rezolowa

e) trybuna teleskopowa

f) podłoga sportowa drewniania

g) wykładziny PCV

h) płytki ceramiczne i gresowe

I) sauna fińska, kadź do chłodzenia, wanna jacuzzi

Zamawiający naruszył  podstawową zasadę PZP,  zasadę zachowania uczciwej  konkurencji  

i równego traktowania wykonawców oraz zasady opisu przedmiotu zamówienia określone

w art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP), poprzez dokonanie w sposób wadliwy

opisu przedmiotu zamówienia tj. poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w części

dotyczącej  ww elementów wskazujący na materiały możliwe do zaoferowania  wyłącznie  przez

jednego  producenta,  bez  możliwości  zaoferowania  produktów  równoważnych  technicznie,

funkcjonalnie i użytkowo.



Zwracamy  uwagę,  iż  wadliwość  opisu  przedmiotu  Przetargu  w  SIWZ,  a  w  konsekwencji

niezgodność z przepisami PZP pozostałej treści SIWZ przejawia się w następującym zakresie:

Przeprowadzona  przez  Wnioskującego  analiza  treści  dokumentacji  przetargowej  dowodzi,  że

Zamawiający zdefiniował wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający

zasady uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania  wykonawców,  tym samym uniemożliwiając

Wnioskującemu złożenie ważnej oferty w postępowaniu,  gdyż określone przez Zamawiającego

wymagane parametry techniczne ww materiałów możliwe są do spełnienia tylko przez jeden

produkt,  choć  pozornie  dopuszczone  zostały  parametry  równoważne  ale  parametry  te

zostały  określone  bardzo  szczegółowo.  Opis  wymagań  technicznych,  parametrów  jest

skopiowaną  kartą  katalogową  danego  materiału,  zawierający  wysoce  szczegółowy  opis

niemożliwych  do  spełnienia  przez  innych  oferentów  „parametrów  technicznych"  nie  mających

żadnego rzeczywistego uzasadnienia technicznego,  funkcjonalnego czy użytkowego a jedynym

celem  powyższego  jest  próbą  skutecznego  zablokowania  dostępu  do  postępowania  innym

producentom czy dystrybutorom materiałów o nie gorszych walorach użytkowych i parametrach

technicznych. 

Opisane produkty nie mają i nie mogą mieć swego 100% odpowiednika zwłaszcza w nazbyt wielu

nieistotnych  szczegółach.  Powyższe,  uniemożliwia  Wnioskodawcy,  jak  również  innym

Wykonawcom ubiegającym się o udział w postępowaniu, złożenie oferty w postępowaniu.

Prosimy zatem o podanie najważniejszych, wybranych, istotnych  parametrów technicznych

dla:

a) siedziska widowni w standardzie forum seating abacus bronze

b) siedziska w sektorze VIP w standardzie forum seating abacus gold

c) siedziska na trybunie basenu w standardzie forum seating lambda

d) płyta rezolowa

e) trybuna teleskopowa

f) podłoga sportowa drewniania

g) wykładziny PCV

h) płytki ceramiczne i gresowe

I) sauna fińska, kadź do chłodzenia, wanna jacuzzi

tak by Wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne, a działania Zamawiającego nie 

było natomiast ograniczeniem w przedmiotowym postępowaniu konkurencji.

ODPOWIEDŹ

W projekcie wskazano wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i elementów wyposażenia 
wskazano na podstawie rozwiązań modelowych, najkorzystniejszych rozwiązań projektowych, 
wymieniając cechy charakterystyczne, które powinny zostać spełnione przez te elementy.



1.  Projektant podaje najważniejsze  parametrów technicznych dla:
a) siedziska widowni w standardzie forum seating abacus bronze
b) siedziska w sektorze VIP w standardzie forum seating abacus gold
c) siedziska na trybunie basenu w standardzie forum seating lambda

Siedziska dla widzów na trybunach stałych i trybunach teleskopowych, dla mediów i w loży 
VIP mają być siedziskami występującymi w kilku wariantach, w ramach jednej linii 
produktowej. Ewentualne rozwiązanie zamienne musi posiadać porównywalne lub lepsze 
właściwości użytkowe (w zakresie sposobu montażu, możliwości składania, komfortu 
użytkowania, komfortu siedzenia, cichej i bezpiecznej eksploatacji, sposobie montażu), 
właściwości estetyczne (nowoczesny i prosty design, bez widocznych elementów 
stalowych stelaża, motyw przewodni łuku, nawiązujący do kształtu dachu, a także 
kolorystyka i trwałość kolorów) oraz parametrów technicznych (wymiar po złożeniu nie 
przekraczający 47x28cm oraz parametry wytrzymałościowe), ponadto siedziska powinny 
posiadać wskazane atesty i certyfikaty.

a) siedziska widowni w standardzie forum seating abacus bronze
 Krzesła na trybunach stałych:
 Abacus Bronze: 

Oparcie i siedzisko krzesła ergonomiczne, z polipropylenu barwione w masie 
na dowolny kolor z palety RAL, wykonane metodą wtrysku do formy. Oparcie 
zamontowane (posadowione) do belki za pomocą specjalnych uchwytów 
wykonanych z poliamidu. Uchwyt skręcony z oparciem pod belką śrubą 
M8x75. Siedzisko składane, osadzone na aluminiowej belce, wyposażone w 
grawitacyjny mechanizm składania. Zawias mechanizmu stanowi integralną 
część siedziska. Mechanizm ten zapewnia lepszą amortyzację. Brak części 
metalowych mogących ulec korozji. Konstrukcję wsporczą siedzisk stanowi 
aluminiowa belka, przymocowana za pomocą dwóch aluminiowych zacisków 
do stalowej konstrukcji przytwierdzonej do podłoża. Stalowa konstrukcja 
wykonana z rur o wymiarach 40x80x3, 27x40x3 oraz blachy stalowej o 
grubości 6mm. Długość belki dobierana jest do długości rzędów. Konstrukcja
stalowych uchwytów spawana oraz cynkowana ogniowo. Konstrukcja 
montowana do czoła stopnia za pomocą odpowiednio dobranych kotew 
montażowych.

 Krzesła na trybunach teleskopowych identyczne pod względem właściwości 
fizycznych, dodatkowo wyposażone w mechanizm składania dostosowany 
do standardu trybun oferowanych przez producenta siedziska. (jeden 
dostawca trybun i siedzisk)

 Abacus Gold : krzesła wykonane w sposób podobny do opisanego wyżej 
Abacusa Bronze. Dodatkowo wyposażone w zapinany na zamek pokrowiec 
na oparciu i siedzisk wykonany ze skaju. Dla wzmocnienia jednolitości 
przylegania pokrowca do plastiku wymagane dodatkowe podklejenie od 
środka za pomocą rzepów. Siedziska Vip wyposażone opcjonalnie (zgodnie z 
aranżacją sali) w podłokietniki wykonane z domieszką włókna szklanego, 
możliwe do zamontowanie (posadowienia na belce niezależnie od oparcia i 
siedziska)

WYMIARY KRZESŁA (trybuny stałe, loża VIP, trybuny teleskopowa):



- wysokość całkowita min 826 mm

- głębokość złożonego krzesła 273 mm

- głębokość rozłożonego krzesła 521 mm

- szerokość krzesła 470 mm

- minimalny rozstaw osiowy 475 mm

WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY:

 Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 

12727:2004

 Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 

1021.1 oraz PN-EN 1021.2

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg 

kryteriów normy PN/88/B/02855

 Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny

LAMBDA

 c) siedziska na trybunie basenu w standardzie Forum Seating Lambda

Siedziska z polipropylenu umożliwiające aranżację prostych miejsc siedzących 

z uwzględnieniem klasy agresywności środowiska C4 w wybranej kolorystyce.

WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY:

 Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 

12727:2004

 Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 

1021.1 oraz PN-EN 1021.2

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg 

kryteriów normy PN/88/B/02855

 Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny



d) płyta rezolowa

W projekcie wskazano wymagane parametry techniczne, przyjmując konieczność 

spełnienia wymaganych współczynników izolacyjności cieplnej dla podłóg na gruncie, 

mając na uwadze ograniczoną wysokość pomieszczeń.

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła: λD = 0,020W/(mK) 

Gęstość: minimum 35 kg/m3

Odporność na ściskanie: (przy 10% odkształcenia) ≥100 kPa

Zawartość zamkniętych komórek > 90% cel zamkniętych

e) trybuna teleskopowa

W projekcie wskazano wymagania dotyczące trybuny składanej (teleskopowej) materiałów 
użytych w jej konstrukcji i elementów wyposażenia. Wytyczne wskazano na podstawie 
rozwiązania modelowych, najkorzystniejszych rozwiązań projektowych, wymieniając cechy 
charakterystyczne, które powinny zostać spełnione przez te elementy.  Na trybunie 
zaprojektowano krzesła identyczne pod względem właściwości fizycznych, dodatkowo 
wyposażone w mechanizm składania dostosowany do standardu trybun oferowanych przez
producenta siedziska (jeden dostawca trybun i siedzisk).

f) podłoga sportowa drewniana

Zgodnie z udzielonymi uprzednio odpowiedziami nr 22 z dnia 22.06.2015.

g) wykładziny PCV

W projekcie wskazano wymagania dotyczące wykładzin. Wykładziny wskazane w projekcie 

zostały dobrane pod kątem funkcji danego pomieszczenia w sposób gwarantujący 

użytkownikowi maksymalny komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacji 

pokrycia podłogowego. Parametry widniejące w dokumentacji projektowej określają poziom

jakościowy wykładzin, jakie powinny zostać zastosowane w przypadku realizacji tego 

projektu. Informujemy, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie o 

gorszych parametrach technicznych. Zastosowanie rozwiązań o niższych parametrach 

oznaczałoby obniżenie poziomu  jakościowego materiałów wykończeniowych w budynku. 

W konsekwencji, Użytkownik byłby narażony na poniesienie dodatkowych kosztów 

wynikających z zastosowania rozwiązań o niższych parametrach technicznych np. szybsze 

zużycie i wymiana pokrycia podłogowego np. w przypadku wykładziny PVC powłoka 

zabezpieczająca PUR ze 100% czystego poliuretanu o strukturze krzyżowej zapewnia nie 

tylko wysoką odporność na ścieranie, lecz również gwarantuje wysoką odporność 

chemiczną wykładziny, co w konsekwencji znacznie minimalizuje ryzyko nieodwracalnego 

uszkodzenia wykładziny na skutek błędów personelu sprzątającego lub długotrwałego 



kontaktu z materiałami barwiącymi np. czarna guma, obcasy, nóżki meblowe. Nie bez 

znaczenia jest również ograniczenie ryzyka wystąpienia niekontrolowanego poślizgu i 

ochrona przed ewentualnymi urazami Użytkowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo 

Użytkownika w tym zakresie w części pomieszczeń została zarekomendowana wykładzina o

klasie antypoślizgowości R10. Pozostałe parametry wykładzin również były dobrane 

kierując się dobrem Użytkownika np. absorpcja akustyczna - wpływ na komfort 

użytkowania pomieszczeń, brak zawartości substancji szkodliwych - wpływ na 

bezpieczeństwo i zdrowie osób użytkujących pokrycie podłogowe, trwałość barwy - 

odporność materiału na blaknięcie, klasa palności - wpływ na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe itp. 

h) płytki ceramiczne i gresowe

W projekcie wskazano wymagania minimalne dla płytek ceramicznych i gresowych w 

poszczególnych pomieszczeniach.

I) sauna fińska, kadź do chłodzenia, wanna jacuzzi

SAUNA FIŃSKA:

W projekcie wskazano wymagania sauny, materiałów użytych w jej konstrukcji i elementów 

wyposażenia. Wytyczne wskazano na podstawie rozwiązania modelowych, 

najkorzystniejszych rozwiązań projektowych, wymieniając cechy charakterystyczne, które 

powinny zostać spełnione przez te elementy.  

Parametry konieczne do spełnienia:

Zaprojektowano kabinę o wym. 436x237x240cm (kabina możliwa do wmontowania we 

wskazanym miejscu w pomieszczeniu) dla 8-12 osób wyposażoną w piec o odpowiednich 

parametrach.

W projekcie wskazano materiały, z których ma być wykonana sauna.

Piec obsługiwany panelem sterującym, którym możemy ustawiać temperaturę, wilgotność 

oraz oświetlenie w saunie. Wraz z sauną dostarczyć wykonane z nierdzewnej stali 

akcesoria.

KADŹ DO CHŁODZENIA

W projekcie wskazano wymagania dla kadzi, materiałów użytych w jej konstrukcji i jej 

elementów . Wytyczne wskazano na podstawie rozwiązania modelowych, 

najkorzystniejszych rozwiązań projektowych, wymieniając cechy charakterystyczne, które 

powinny zostać spełnione przez te elementy.  



Beczka z wkładem do schładzania się po saunie. 

Beczka ma spełniać wymagania beczki do użytku publicznego

Parametry konieczne do spełnienia:

Zaprojektowano kadź o wym. 120 x 76 x 106 cm (możliwa do wmontowania we wskazanym 

miejscu w pomieszczeniu)

Wewnątrz wkład – laminat beż, na zewnątrz naturalne drewno odporne na działanie wody.

W komplecie: stopień, schodki, syfon odprowadzający wodę.

WANNA JACUZZI

Wanna ma spełniać wymagania wanny do użytku publicznego, ze stacją uzdatniania wody 

oraz instalacja wod-kan.

Wielkość wanny podyktowana możliwością wmontowania we wskazanym miejscu w 

pomieszczeniu)

Min. trzy wydajne pompy zapewniają silny, prawdziwy masaż.

Wanna SPA dla min 6 osób: 5 miejsc na siedząco,1 miejsce na leżąco w jacuzzi

Pojemność: ok. 1450 l

System sterowania wanny SPA 

Całkowita ilość dyszy minibasenu min. 88 szt.

Całkowita ilość dyszy wodnych min.76 szt.

Całkowita ilość dyszy powietrznych kąpieli perełkowej min. 12 szt.

Poduszki min. 3 szt.

PYTANIE NR 2

W związku z rozbieżnością między Projektem Wykonawczym (Rys. A-04 Antresola oraz Rys. A-08 

Przekrój CC) i Projektem Budowlanym (na Rys. A-04) prosimy o potwierdzenie, że w osi 4’ 

wykonuje się ściankę lekką systemową o odporności REI 120 jak na Rys. A-08 Przekrój CC oraz 

Rys. A-04 (Projekt Wykonawczy), a nie z bloków silikatowych jak na Rys. A-04 (Projekt 

Budowlany)

ODPOWIEDŹ

Projektant potwierdza, że w osi 4’ wykonuje się ściankę lekką systemową o odporności REI 

120 jak na Rys. A-08 Przekrój CC oraz Rys. A-04 (Projekt Wykonawczy), a nie z bloków 

silikatowych jak na Rys. A-04 (Projekt Budowlany)



PYTANIE NR 3

Prosimy o podanie informacji dotyczącej drzwi D12L iD12P umieszczone w ścianie oddzielenia 

ppoż, w osi 4’. Czy w/w drzwi powinny posiadać odporność ogniową EI60?

ODPOWIEDŹ

W/w drzwi powinny posiadać odporność ogniową EI60

PYTANIE NR 4

Prosimy o podanie informacji dotyczącej drzwi D14L i D14P stanowiące wejście do piwnicy. Czy 

w/w drzwi powinny posiadać odporność ogniową EI60?

ODPOWIEDŹ
W/w drzwi powinny posiadać odporność ogniową EI60

PYTANIE NR 5

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

wzdłuż pom. nr 1.71 Sala Sportowa 1 oraz 1.70 Sala Sportowa 2, prosimy o:

a) podanie poziomu od którego wykonuje się ściankę lekką systemową z podwójnym 

poszyciem z wypełnieniem z wełny mineralnej, z okładziną z płyty akustycznej, np. 

herasesign (jeżeli odpowiedź na pytanie 14 nie sugeruje inaczej) na ścianie południowej 

(oś 4’) pomieszczenia 1.72 Sala Sportowa 1

b) potwierdzenie, że na ścianie południowej pomieszczenia 1.72 Sala Sportowa 2 (oś 4’) 

wykonuje się uzupełnienia po rozbiórkach stolarki tylko do poziomu od którego 

wykonywana jest ścianka lekka systemowa (jeżeli odpowiedź na pytanie 14 nie sugeruje 

inaczej; wysokość poziomu podana jako odpowiedź do punktu 33a), na ścianach 

wykonuje się tynk cementowo-wapienny i maluje się białą farbą lateksową, brak płyt 

akustycznych, np. heradesign do wyżej określonego poziomu

ODPOWIEDŹ A
Ściankę lekką systemową wykonuje się ok. od poziomu 5,66m, od strony sali sportowej  

(pom. 1.71) okładziny z płyty akustycznej nie wykonuje się

ODPOWIEDŹ B

Projektant potwierdza brak, od strony sali sportowej (pom. 1.70), okładziny z płyty 

akustycznej

PYTANIE NR 6
W związku z niedokładnym opisem wykończenia ścian pomieszczenia z niecką basenu pom. nr 

2.60, prosimy o potwierdzenie, że ściankę lekką systemową z okładziną z płyty akustycznej, np. 

heradesign (jeżeli odpowiedź na pytanie 14 nie sugeruje inaczej) wykonuje się od poziomu 5,66m 



(zaraz nad wymienianym przeszkleniem) między osiami E’ i F’, tak jak na rysunku A-08 (Projekt 

Wykonawczy) Przekrój CC:

ODPOWIEDŹ

Projektant potwierdza, że ściankę lekką systemową z okładziną z płyty akustycznej, np. 

heradesign wykonuje się od poziomu 5,66m (zaraz nad wymienianym przeszkleniem) 

między osiami E’ i F’, tak jak na rysunku A-08 (Projekt Wykonawczy) Przekrój CC

PYTANIE NR 7

W nawiązaniu do Opisu architektonicznego z Projektu Budowlanego, punkt 4.12.4: „Na basenie 

zaprojektowano wymianę balustrad i barierek wykonane ze stali nierdzewnej.” Prosimy o dosłanie 

dokumentacji projektowej z detalami ww. balustrad w pomieszczeniu z niecką basenową.

ODPOWIEDŹ

Nowe balustrady należy wykonać na wzór istniejących, ze stali nierdzewnej polerowanej

PYTANIE NR 8

Czy istniejące ogrodzenie od strony ulicy Solskiego jest również do wymiany tak jak istniejące 

ogrodzenie od strony ul Kusocińskiego wg. Rys. P01 PZT 42x80. Jeśli tak to prosimy o 

skorygowanie powyższego rys. Prosimy również o szczegółowy rys. wraz z opisem technicznym 

uwzględniającym rozwiązanie nowoprojektowanego ogrodzenia i bram.

ODPOWIEDŹ

Od strony ul. Ludwika Solskiego zaprojektowano likwidację istniejącego ogrodzenia w 



zaznaczonym zakresie, bez wykonania nowego ogrodzenia. Od strony ul. Janusza 

Kusocińskiego zaprojektowano standardowe segmentowe systemowe ogrodzenie 

przemysłowe wg systemu  OPZ 252 z furtkami i bramami dedykowanymi dla danego 

systemu. W załączeniu rysunek P-02 Przebieg ogrodzenia

PYTANIE NR 9

W związku z dobrym stanem szatni basenowych (szatnia damska i szatnia męska) na podstawie 

oględzin po odbytej wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie że powyższy zakres podlega remontowi 

m.in. ułożenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych.

ODPOWIEDŹ

W związku z projektowanym dociepleniem posadzki należy przewidzieć wykonanie nowych 

warstw posadzkowych

PYTANIE NR 10

W związku z dobrym stanem pom. P03 (Węzeł cieplny) na podstawie oględzin po odbytej wizji 

lokalnej prosimy o potwierdzenie że powyższy zakres podlega remontowi m.in. ułożenie płytek 

ceramicznych podłogowych i ściennych. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o m.in. 

POSADZKI I BALUSTRADY POZ 0 – Piwnica.

ODPOWIEDŹ

Pomieszczenie nie podlega remontowi – bez zmian

PYTANIE NR 11

W ekspertyzie technicznej pkt. 6.6 „Uwagi dotyczące zabezpieczania P.poż istniejącej konstrukcji” 

widnieje zapis o konieczności zabezpieczenia konstrukcji na R15 natomiast w opisie technicznym 

podpunkt 10.8.1. „KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU” pojawia się zalecenie o 

zabezpieczeniu konstrukcji na R60. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Konstrukcję dachu, tj. wiązar należy zabezpieczyć do R15

PYTANIE NR 12

Na planie zagospodarowania rys. P01 PZT 42x80 występuje informacja odnośnie projektowanego 

muru oddzielenia pożarowego H=2,5m. Proszę o przesłanie rozwiązania projektowego tej ściany.

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź w przygotowaniu



PYTANIE NR 13

Podczas wizji lokalnej w dniu 16.06.2015r poddając ocenie stan istniejącej konstrukcji stalowej 

stwierdzono : uplastycznienie elementów skatowań płatwi w części przypodporowej dźwigara, brak

ciągłości spoin przy elementach przywęzłowych, ubytki materiału wywołanego korozją. W związku 

z powyższym prosimy o rozszerzenie zapisu SIWZ/TOM III/Rozdział 3 pkt.8 dotyczącego wymogu 

badań konstrukcji w zakresie sprawdzenia:

- 100% długości spoin – badania wizualne (VT),

- 100 % długości spoin czołowy metodą ultradźwiękową (UT) lub radiograficzną (RT),

- 100% długości spoin pachwinowych metodą penetracyjną (PT) lub magnetyczno-proszkową 

(MT), 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza konieczność uzupełnienia badań konstrukcji o sprawdzenie 

 - 100% długości spoin – badania wizualne (VT),

- 100 % długości spoin czołowy metodą ultradźwiękową (UT) lub radiograficzną (RT),

- 100% długości spoin pachwinowych metodą penetracyjną (PT) lub magnetyczno-

proszkową (MT), 

PYTANIE NR 16

Prosimy o potwierdzenie rzędnej poziomu posadowienia ław i stóp fundamentowych. Na rysunku 

K-A-06 przekrój AA (projekt wykonawczy – Konstrukcja)  poziom posadowienia wynosi -1,17m 

poniżej poziomu 0,00 natomiast w opisie technicznym dotyczącym Konstrukcji (Projekt Budowlany)

rzędna poziomu posadowienia wynosi -1,64m poniżej poziomu 0,00 tj. 169,79 m n.p.m . Wynikła 

różnica 0,47 m powoduje zwiększenie ilości wszystkich elementów konstrukcyjnych ścian 

fundamentowych , izolacji . Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Posadowienie nowych ław i stóp fundamentowych -1,17 = 168,62 m n.p.m. zgodnie z 

projektem wykonawczym

PYTANIE NR 17

Na rysunku K-A-04- rzut poziom 3 rygle i słupy ram nad basenem w osiach 1-4/E-F są 

zaprojektowane i opisane jako IPE330. Natomiast na rysunku K-B-10 Poz.3.4 z projektu 

wykonawczego TOM 3 Konstrukcja zaprojektowano rygiel z ażurowego profilu HEB320, słup z 

profilu HEB260. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Ramę stalową wykonać wg rysunku projektu wykonawczego K-B-10



PYTANIE NR 18

Po analizie dokumentacji konstrukcji stalowej antresoli nad basenem w osiach 1-4/E-F 

stwierdzamy, że elementy słupów i rygli są smukłe. Prosimy o potwierdzenie ,że jest konstrukcja 

jest poprawnie zaprojektowana.

ODPOWIEDŹ

Potwierdzam, iż konstrukcja jest zaprojektowana prawidłowo

Dotyczy Branży sanitarnej

PYTANIE NR 1

Informujemy Zamawiającego, że w części dotyczącej określenia (sprecyzowania) parametrów 

technicznych wymaganych:

a) central wentylacyjnych

b)   centrali wentylacyjnej basenowej

c)   agregatów chłodniczych.

d)  układów VRV: K1 i K2

e)  układów Split

Zamawiający naruszył  podstawową zasadę PZP,  zasadę zachowania uczciwej konkurencji  i

równego traktowania wykonawców oraz zasady opisu przedmiotu zamówienia określone w

art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP),  poprzez dokonanie w sposób wadliwy

opisu przedmiotu zamówienia tj. poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w części

dotyczącej  ww elementów wskazujący na materiały możliwe do zaoferowania  wyłącznie  przez

jednego  producenta,  bez  możliwości  zaoferowania  produktów  równoważnych  technicznie,

funkcjonalnie i użytkowo.

Zwracamy  uwagę,  iż  wadliwość  opisu  przedmiotu  Przetargu  w  SIWZ,  a  w  konsekwencji

niezgodność z przepisami PZP pozostałej treści SIWZ przejawia się w następującym zakresie:

Przeprowadzona  przez  Wnioskującego  analiza  treści  dokumentacji  przetargowej  dowodzi,  że

Zamawiający zdefiniował wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający

zasady uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania  wykonawców,  tym samym uniemożliwiając

Wnioskującemu złożenie ważnej oferty w postępowaniu,  gdyż określone przez Zamawiającego

wymagane parametry techniczne ww materiałów możliwe są do spełnienia tylko przez jeden

produkt,  choć  pozornie  dopuszczone  zostały  parametry  równoważne  ale  parametry  te

zostały  określone  bardzo  szczegółowo.  Opis  wymagań  technicznych,  parametrów  jest

skopiowaną  kartą  katalogową  danego  materiału,  zawierający  wysoce  szczegółowy  opis

niemożliwych  do  spełnienia  przez  innych  oferentów  „parametrów  technicznych"  nie  mających



żadnego rzeczywistego uzasadnienia technicznego,  funkcjonalnego czy użytkowego a jedynym

celem  powyższego  jest  próbą  skutecznego  zablokowania  dostępu  do  postępowania  innym

producentom czy dystrybutorom materiałów o nie gorszych walorach użytkowych i parametrach

technicznych. 

Opisane produkty nie mają i nie mogą mieć swego 100% odpowiednika zwłaszcza w nazbyt wielu

nieistotnych  szczegółach.  Powyższe,  uniemożliwia  Wnioskodawcy,  jak  również  innym

Wykonawcom ubiegającym się o udział w postępowaniu, złożenie oferty w postępowaniu.

Prosimy zatem o podanie najważniejszych, wybranych, istotnych  parametrów technicznych

dla:

a) central wentylacyjnych

b)   centrali wentylacyjnej basenowej

c)   agregatów chłodniczych.

d)  układów VRV: K1 i K2

e)  układów Split

tak by Wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne, a działania Zamawiającego nie 

było natomiast ograniczeniem w przedmiotowym postępowaniu konkurencji.

ODPOWIEDŹ

W celu poprawności doboru urządzeń została podana tak duża ilość parametrów. Podane

parametry nie  muszą być identyczne tylko nie  gorsze niż.   Dobór  nie  ogranicza się  do

wyboru jednego dostawcy

PYTANIE NR 2

Przyjęte w projekcie grzejniki stalowe w pomieszczeniach mokrych powinny być ocynkowane. 

Prosimy o informacje, które grzejniki należy przyjąć w wersji ocynkowanej.

ODPOWIEDŹ

Tak, grzejniki w pomieszczeniach mokrych  powinny być ocynkowane

PYTANIE NR 3

Prosimy o informacje czy w ofercie należy przyjąć umywalki z pól postumentem czy umywalki 

nablatowe?

ODPOWIEDŹ

W części istniejącej, przy ścianach bez zabudowy instalacyjnej należy przyjąć umywalki 

wiszące bez półpostumentu. W sanitariatach ogólnodostępnych przyjąć zgodnie z 

projektem umywalki podblatowe. W sanitariatach niepełnosprawnych – umywalki dla 

niepełnosprawnych

PYTANIE NR 4



Proszę o określenie zakresu instalacji solarnej do przesunięcia kolidującej z nowoprojektowanymi 

słupami w pomieszczeniu węzła.

ODPOWIEDŹ

W  związku  z  projektowanymi  słupami  w  pomieszczeniu  węzła  solarnego,  należy

zdemontować a następnie przesunąć i ponownie zamontować następujące elementy:

a) naczynie przeponowe – 2 szt., 

b) separator powietrza – 3 szt, 

c) zawory odcinające DN 80 – 4 szt., 

d) rozdzielacz Dn 100, 

e) manometr tarczowy – 2 szt., 

f) rurociąg Dn 80 – 15 m, 

g) izolacja wełną mineralną na foli gr. 4 cm -15m , 

h) rurociąg Dn 25 – 2 m

PYTANIE NR 5

Prosimy o podanie lokalizacji studni w podbaseniu do której ma być doprowadzony przewód 

stalowy ze studni schładzającej.

ODPOWIEDŹ

Należy  przewidzieć  32  m  przewodu  tłocznego  odprowadzającego  ścieki  ze  studzienki

schładzającej do studni w podbaseniu

PYTANIE NR 6

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach pryszniców należy przewidzieć brodziki czy  miejsca 

te będą wykładane płytkami?

ODPOWIEDŹ

W budynku zaprojektowano prysznice z brodzikami oraz  jako odwodnienia prysznicowe (ze

spadkiem w płytkach).  Rodzaj zastosowanych pryszniców należy przyjąć zgodnie z 

rysunkami części architektonicznej


