
Rozdział 5             
                      Wyjaśnienia dotyczące treści dokumentacji projektowej

 
Zamawiający zamieszcza treść zapytań, które wpłynęły w pierwszym postępowaniu przetargowym w
przedmiocie budowy hali sportowej na terenie MOSIR w Mielcu przy ul. Solskiego 1. Przedstawione
w  udzielonych  odpowiedziach  stanowisko  Zamawiającego  jest  obowiązujące  w  aktualnie
prowadzonym postępowaniu przetargowym.
Numeracja pytań i kolejność odpowiedzi jest związana z pierwszym postępowaniem.

PYTANIE  NR  4
      W dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do ogłoszenia, w zakresie „_05_INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE” w folderze „T” znajdują się rzuty rozmieszczenia urządzeń systemu AV w Sali 
Konferencyjnej AD.+1.12 oraz monitorów wchodzących w skład systemu informacji wizualnej 
rozlokowanych po całym budynku hali:                                                                                                     
- 242_PW_ELE_T15_Rzut_Poziomu_0_Fragment_Instalacja_AV_cz.1,
- 242_PW_ELE_T16_Rzut_Poziomu_0_Fragment_Instalacja_AV_cz.2,
- 242_PW_ELE_T17_Rzut_Poziomu_+1_Fragment_Instalacja_AV,
- 242_PW_ELE_T18_Rzut_Poziomu_+2_Fragment_Instalacja_AV_(A3),
- 242_PW_ELE_T29_Schemat_Instalacji_AV.
Niestety w opisie technicznym „242_PW_ELE_T_Opis_techniczny.pdf” nie ma opisów technicznych 
i funkcjonalnych, zestawień ilościowych urządzeń, oraz minimalnych parametrów urządzeń 
wchodzących w skład systemu AV oraz systemu informacji wizualnej. Same rzuty rozmieszczenia 
urządzeń praktycznie uniemożliwiają rzetelną wycenę wyżej wymienionych systemów.
Proszę o uzupełnienie brakujących informacji.
ODPOWIEDŹ
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE rewizji R1 w pkt 4.8  „Instalacja systemu audiowizualnego (AV)” został dodany 
opis techniczny wraz z minimalnymi parametrami urządzeń oraz z zestawieniem ilości urządzeń (pkt 
4.8.6) wchodzących w skład systemu AV oraz systemu informacji wizualnej.
W załączeniu plik o nazwie: 242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt4,37,38,39,43,197

PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków do siatkówki o innym przekroju niż podane w 
technologii sportowej (B3-01) pkt. 2.1.np.: słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne 
wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości 
siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku?
Wymienione słupki posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków o innych parametrach niż opisane w SIWZ. Słupki 
muszą spełniających poniższe kryteria:
- słupki z profilu aluminiowego malowanego proszkowo wzmocnionego wewnętrznie,
- wewnętrzny   aparat napinającym blokowany mimośrodowo
- regulacja wysokości w zakresie uprawniania innych dyscyplin
- minimum 4 punkty mocowania siatki na każdym słupku.

PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tulei słupków do siatkówki o innym przekroju niż podane 
w technologii sportowej (B3-01) pkt. 2.3.np.: tuleje montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego
70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągiem, stalowe, cynkowane ogniowo? Wymienione tuleje posiadają
wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tulei o innych profilach niż podane w specyfikacji. Oferowane 



tuleje muszą spełniać poniższy opis:
- wykonane ze stali nierdzewnej lub cynkowanej ogniowo z dnem
- w komplecie adapter do instalacji słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB Official).

PYTANIE NR 7
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie piłkochwytów o innych parametrach niż podane w 
technologii sportowej (B3-01) pkt. 5.np.: piłkochwyty o wymiarach 11 x 20 m, o oczkach 50 x 50 mm 
z konstrukcją do pionowego podnoszenia i opuszczania siatek z napędem elektrycznym, mocowana do
dźwigara (stropu)? Wymieniony system pozwala na całkowite wciągnięcie siatek pod strop hali i 
eliminuje konieczność ich zapinania za każdym razem przy konieczności stosowania. Wymieniony 
system posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza zastosowania systemu piłkochwytów w zaproponowanym rozwiązaniu.  
Zamawiający wymaga ostatecznej akceptacji użytkownika przed zamontowaniem systemu. W 
przypadku konieczności dokonania zmian projektowych w wyniku zaproponowanego rozwiązania, 
Wykonawca będbędzie zobowiązany dokonać ich na własny koszt  (uwzględniając wszelkie niezbędne
prace projektowe, budowlano-montażowe).

PYTANIE NR 8
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie koszy najazdowych na boisko treningowe innego 
producenta i o innych (lepszych) parametrach niż podane w technologii sportowej (B3-01) pkt. 1.1 
firmy Schelde (Sam 165) np.: kosze najazdowe o wysięgu 2,25 m, składany hydraulicznie manualnie 
lub elektrycznie, z regulacją wysokości, tablice ze szkła akrylowego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, 
osłony tablic i konstrukcji, siatka? Wymienione kosze posiadają wszystkie wymagane prawem 
certyfikaty i dopuszczenia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza inne konstrukcje koszy najazdowych o parametrach równoważnych bądź 
lepszych niż zaproponowane w SIWZ:
- wysięg co najmniej 165 cm
- składane hydraulicznie lub elektrycznie
- tablica do koszykówki 180x105 cm, ze szkła hartowanego o grubości min. 12 mm, na metalowej 
ramie wzmacniającej, gwarancja 10 lat
- osłony poliuretanowe dolnej krawędzi tablicy
- waga max. 1100 kg
- otwory w ramie do transportu konstrukcji wózkami widłowymi.
Uwaga:
Zamawiający wymaga dostawy 1 kpl. koszy najazdowych oraz montażu 2 kpl.  ram podłogowych     
( 1 kpl. na arenie głównej oraz 1 kpl. na sali treningowej).

PYTANIE  NR  31
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. W przeciwnym razie prosimy o ich udostępnienie.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

PYTANIE  NR  36
Prosimy o przesłanie zestawienia stali dla konstrukcji stalowej dla poszczególnych etapów wraz z 
wykazem kotew fundamentowych.
ODPOWIEDŹ
W załączeniu przekazujemy zestawienie stali dla konstrukcji stalowej dla poszczególnych etapów 
wraz z wykazem kotew fundamentowych, o nazwach jak niżej:
etap 10    "TS10_HALA_WIDOWISKOWA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"



etap 20    "TS20_HALA_BOISKO+BASEN_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 30    "TS30_PODCIEŃ_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 40    "TS40_FASADA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 50    "TS50_ZADASZENIE_X2-1_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 60    "TS60_PODK.CENTRL_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 70    "TS70_PODK.FOTOWOLTAIKA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170823_pyt36"
etap 80    "TS80_OBUDOWA KANAŁÓW_LISTA_MATERIAŁOWA_20170823_pyt36"
etap 90    "TS90_SUFIT PODW.GIETY_LISTA_MATERIAŁOWA_20170908_pyt36"
MASA KONSTRUKCJI STALOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW – 
KONSTRUKCJI_08_09_2017_A_DR_pyt36

PYTANIE  NR  37
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE, na stronie E11, wymieniona  jest wraz z parametrami, szafa serwerowa - SRV. Na
poszczególnych rzutach T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 oraz na schemacie instalacji sieci 
strukturalnej i cctv T26, szafa taka nie występuje. Prosimy o informacje, czy przedmiotowa szafa jest 
w zakresie zamówienia oraz  o ewentualne uzupełnienie projektu.
ODPOWIEDŹ
Funkcję głównego punktu dystrybucyjnego pełni szafa BD – parametry zgodnie z punktem 4.1 Opisu 
technicznego, projektu wykonawczego instalacji Elektrycznych niskoprądowych. W projekcie nie 
występuje szafa SRV – zapisy zostały usunięte z opisu technicznego.
Załączono plik o nazwie: 242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197

PYTANIE  NR  38
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE, na stronie E12, prosimy o potwierdzenie omyłki literowej wskazującej 
rozszerzenie pasma przenoszenia kabli typu S/FTP do 5000MHz.
ODPOWIEDŹ
Jest to omyłka pisarska.  Zamiast 5000MHz powinno być 500MHz.

PYTANIE  NR  39
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE, na stronie E12, Projektant wskazuje na wykonanie ekranowania okablowania 
poziomego jako  S/FTP. Na schemacie T26, określa ekranowanie jako F/FTP. Prosimy o wskazanie, 
jakiego typu ekranowanie należy wykonać w przypadku okablowania: poziomego Lan, jak i 
okablowania dla pozostałych typów instalacji niskoprądowych. Czy istnieje dowolność w doborze 
typu ekranowania?
ODPOWIEDŹ
Należy użyć kabli F/FTP.

PYTANIE  NR  40
Prosimy o wyszczególnienie, które urządzenia aktywne w przypadku instalacji 
niskoprądowych/teletechnicznych, wchodzą w zakres zamówienia?
ODPOWIEDŹ
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie urządzenia aktywne przedstawione na załączonym rysunku 
o nazwie:
242_PW_ELE_T26a_R1_Widok_szaf_rack_pyt40.

PYTANIE  NR  41
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE, na stronie E19, Projektant precyzuje wymagania dotyczące monitoringu 
wizyjnego, są one różne od wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej Część 5 str. 46.
ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć wymagania zgodnie z opisem technicznym, jaki został załączony do odpowiedzi. Jest 
to plik o nazwie:



242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197
W związku z tym należy przyjąć następujące wymagania:
Rejestracja - minimum 10 kl/s w maksymalnej rozdzielczości (kompresja H.264) dla wszystkich 
kamer z czasem zapisu 4 tygodnie. Liczba kanałów rejestratorów musi być większa do liczby 
zainstalowanych kamer o min. 10% dla przyszłej rozbudowy systemu.
Urządzenia
• Kamery wewnętrzne
Kamera IP kopułkowa, wandaloodporna, IK10, IR, 5Mpx, dzień/noc, CMOS 1/1.8”, H.264/MJPEG 
(2592x1944), kolor, wejście audio, WDR, DNR 3D, obiektyw 3.6~10mm, IP66
• Kamery basenowe
Kamera IP kopułkowa, wandaloodporna, ik10, IR, 4mpx, dzień/noc, CMOS 1/2.8”, H.264/MPJEG 
(2688x1520), kolor, DSS, wejście audio, DNR, obiektyw 3.3~12mm, IP66, z grzałką
• Kamery zewnętrzne
Kamera IP typu bullet, wandaloodporna, IR, 3mpx, dzień/noc, CMOS 1/3”, H.264/MJPEG 
(2048x1536), WDR, DNR, obiektyw 2.8~12mm, auto-focus, detekcja ruchu, z grzałką
• Rejestrator
Rejestrator IP maks.75-kanałowy, 2250kl/s (przy 1280x720), dysk twardy 5x4TB (przystosowany do 
pracy ciągłej), dysk systemowy SSD. Liczbę rejestratorów i dysków (macierzy dyskowych) 
dostosować do wymagań stawianych systemowi.
• Monitory
Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 42",1920 x 
1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 8 ms. Monitor LED wysokiej 
rozdzielczości, 21.5''
• Stacje robocze
Wysoka wydajność ( bez karty graficznej) - regionalizacja UK, Karta graficzna 4GB.. Klawiatura z 
manipulatorem drążkowym, złącze USB

PYTANIE  NR  42
Prosimy o określenie, ile monitorów CCTV ma zostać dostarczonych z system CCTV oraz gdzie mają 
one być instalowane. Schemat blokowy T26 Projektu Wykonawczego część 5c. INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE, nie dostarcza informacji o zakresie 
dotyczącym stacji podglądowych. Opis w/w projektu wskazuje na stronie e19, że monitory mają być 
instalowane w holach wejściowych, prosimy o doprecyzowanie.  

ODPOWIEDŹ
Opisy stacji operatorskich dodano do opisu Projektu Wykonawczego część 5c. INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE rewizji R.1 jaki załączono w odpowiedzi na
pytanie 37.  
Jest to plik o nazwie: 242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197
Opisy stacji operatorskich pokazano na załączonych rysunkach o nazwach:
242_PW_ELE_T26b_R1_Stacje_dozoru_tv_pyt42
Łączna ilość Monitorów 42” – 6 szt.
Łączna ilość Monitorów 21,5” – 3 szt.

PYTANIE  NR  43
Na rzucie T06 Projektu Wykonawczego instalacji sieci strukturalnej i CCTV, w pomieszczeniu "loża 
Policji/Ochrony", znajduje sie naszkicowany system podglądu monitoringu wizyjnego. Czy wchodzi 
on w zakres Zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie informacji projektowych umożliwiających
prawidłową wycenę tego zakresu.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że zakres system podglądu monitoringu wizyjnego stanowi przedmiot 
Zamówienia. Poniżej parametry systemu:
 - stacja robocza - wysoka wydajność ( bez karty graficznej) - regionalizacja UK
 - karta graficzna NVIDIA Quadro K2200 4GB
- przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 42", 1920 x 



1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 8 ms
- monitor LED wysokiej rozdzielczości, 21.5''
- klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS
  Uzupełnienie odpowiedzi stanowi załączony opis o nazwie:
242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197

PYTANIE  NR  44
Na schemacie nr T26 Projektu Wykonawczego instalacji sieci strukturalnej i cctv, występują bloki 
gniazd niezdefiniowane w legendzie. Prosimy o określenie bloków wskazujących na gniazda: 2TV, 
1FOC, 2CZ, oraz bloków wskazujących na wypusty kablowe: KD, CM, TW, CB. Prosimy o 
wskazanie typów zakończeń okablowania po stronie abonenckiej jak i stacyjnej dla bloków wyżej 
wymienionych jak i pozostałych bloków na schemacie T26.
ODPOWIEDŹ
2TV – 2 gniazda teleinformatyczne typu RJ45, IP20 dla telewizorów
1FOC – gniazdo światłowodowe
2CZ - 2 gniazda teleinformatyczne typu RJ45, IP20 dla bramek kołowrotkowych (czytniki)
KD – wypust kabla teleinformatycznego F/FTP 4x2x23AWG kat.6a dla kontroli dostępu – min. 3m 
zapasu
CM – wypust kabla teleinformatycznego F/FTP 4x2x23AWG  kat.6a dla centralki monitoringu ośw. 
aw. – min. 3m zapasu
TW - wypust kabla teleinformatycznego F/FTP 4x2x23AWG kat.6a dla tablicy wyników – min. 3m 
zapasu
CB – wypust kabla teleinformatycznego F/FTP 4x2x23AWG dla centralnej baterii ośw. aw.. – min. 3m
zapasu

PYTANIE  NR  45
Na schemacie nr T26 Projektu Wykonawczego instalacji sieci strukturalnej i cctv, występują bloki 
gniazd oznaczone jako TV oraz blok wskazujący wypust kabla CB. Prosimy o określenie jakim typem 
okablowania należy zrealizować powyższe tory transmisyjne?
ODPOWIEDŹ
Dla gniazd oznaczonych jako TV okablowanie należy zrealizować  kablem        teleinformatycznym 
F/FTP 4x2x23AWG. Dla wypustu CB należy użyć kabel teleinformatyczny F/FTP 4x2x23AWG 
(oznaczony kabel na schemacie 1F) dla centralnej baterii ośw. aw.. – min. 3m zapasu.

PYTANIE  NR  46                                                                                                                                      
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE istnieją różnice w ilości kamer CCTV pomiędzy rzutami a schematem. Prosimy o 
podanie prawidłowych ilości kamer do wyceny w poszczególnym typie.                                                 
ODPOWIEDŹ                                                                                                                                   
 Prawidłowe ilości kamer:
-kamera cyfrowa, IP, sensor CMOS min 1,3Mpix, podświetlenie IR automatyczne z filtrem 
mechanicznym (IR-CUT), ogniskowa 4mm – ilość 8szt.
-kamera IP kopułkowa wandaloodporna dla monitorowania ciągów komunikacyjnych, 
1080p/2MP@30fps, obiektyw AVF H.265 IP66 – ilość 77szt.
-kamera IP obrotowa, 1080p@30fps, H.264, IDNR, IVA, WDR 120dB, dualne zasilanie, zapis na 
karcie SD, do zastosowań wewn./zewn. z zoomem optycznym 30x z kopułką przezroczystą – ilość 
18szt.
-kamera kompaktowa IP, 5MP@30fps, D/N, 97dB, IVA. 1/1.8" CMOS, AES 128bit, autoryzacja 
802.1x, 2xH.264, audio dwukierunkowe we/wy G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class3) –ilość 
8szt.
W załączeniu  rzuty z podaną  prawidłową ilością i numerami kamer o nazwach jak niżej:
242_GHM_PW_ELE_T01_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T02_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_pyt44,45,44,45,47,151,188,198



242_GHM_PW_ELE_T03_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T04_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T05_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T06_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T07_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T08_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T26_R1_Schemat_Instalacji_sieci_strukturalnej_CCTV_pyt44,45,46,188,198

PYTANIE  NR  47
 Prosimy o określenie, które ilości w przypadku różnic są wiążące. Ilości zliczone                                  
z rzutów czy ilości zliczone ze schematów poszczególnych instalacji ?
ODPOWIEDŹ
Wiążące są ilość zliczone z rzutów, na których zostały wyeliminowane rozbieżności pomiędzy rzutami
a schematem. Załączono zrewidowane rzuty o nazwach:
242_GHM_PW_ELE_T01_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T02_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T03_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T04_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T05_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T06_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T07_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T08_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198
242_GHM_PW_ELE_T26_R1_Schemat_Instalacji_sieci_strukturalnej_CCTV_pyt44,45,46,188,198

-------------------------------------------------

PYTANIE  NR  49
Wg formularza 2.2 (formularz cenowy zestawienie cen ryczałtowych) wartość za przedmiot 
zamówienia należy podać w rozbiciu na roboty dla hali sportowej bez części basenowej oraz roboty 
dla części basenowej. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że hala sportowa bez części 
basenowej jest w osiach X3.1-10/A.1-N oraz X1-X3/A.1-A.9 a część basenowa jest w osiach X1-
X3/O.13-N.
ODPOWIEDŹ
Generalnie przyjętą zasadą jest że oś X3 oddziela części basenowa oraz część hali sportowej. Jednak 
sposób rozlokowania urządzeń obsługujących poszczególne części nie trzyma się tego podziału i 
wynika z jak najefektywniejszego sposobu wykorzystania powierzchni. Sposób podzielenia Instalacji 
Sanitarnych został przedstawiony w odpowiedzi na pytanie 170 części IV. Podział Inwestycji na część 
basenową i część hali sportowej dla zakresu Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych reprezentują 
rysunki z podziałem na strefy zasilania, stanowiące załącznik do pyt. nr 170 z części pytań IV, o 
nazewnictwie jak niżej:
242_PW_ELE_E23_Rzut_poziomu_-1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170



242_PW_ELE_E24_Rzut_poziomu_0_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
242_PW_ELE_E25_Rzut_poziomu_+1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
242_PW_ELE_E26_Rzut_poziomu_+2_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170

PYTANIE  NR  50
Wg dokumentacji są rozbieżności między projektem budowlanym a wykonawczym np. w układzie 
pomieszczeń, prosimy o informację czy przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie projektu 
budowlanego czy wykonawczego.
ODPOWIEDŹ
Przedmiot zamówienia opisują obydwie dokumentacje projekt budowlany jak i projekt wykonawczy 
który jest doszczegółowieniem projektu budowlanego, wszelkie rozbieżności i niejasności 
Wykonawca przed  dokonaniem wyceny swojej oferty winien wyjaśnić w zakresie procedury 
zadawania pytań  w ramach postępowania przetargowego.

      

PYTANIE  NR  58
Prosimy o podanie wymiarów fundamentu, ciężaru oraz rodzaju materiału z jakiego wykonana jest 
rzeźba biegaczki.
ODPOWIEDŹ
Pomnik jest wykonany z betonu. Wykonawca na etapie budowy po wykonaniu odkrywek będzie w 
stanie ocenić jego ciężar wg przyjętych parametrów dla betonu. Wymiary podstawy pomnika 5,38 x 
2,89 m. Głębokość fundamentu do 2,5 m. Wymiary cokołu pomnika 4,63 x 2,10 m, wysokość 1 m.

PYTANIE  NR  59
Prosimy o potwierdzenie że w ofercie należy uwzględnić pozycje siedziska drewniane na cokole 
betonowym w postaci „puf” oraz podać ich ilość.

ODPOWIEDŹ
W ofercie należy uwzględnić  siedziska drewniane na cokole betonowym w postaci „puf”,  w 
następujących ilościach : 14szt. (śred.80cm - 4szt., śred. 100cm - 6szt., śred. 120cm – 4szt.)

PYTANIE  NR  60
Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z opisem technicznym – zieleń i mała architektura należy 
posadzić w sumie 28 drzew, a nie jak w planie nasadzeń zastępczych – ETAP I 71szt.
ODPOWIEDŹ
Na terenie inwestycji (Etap I) powinno być posadzone 28szt. drzew zgodnie z planszami zieleni z 
projektu wykonawczego oraz 58 szt. nasadzeń zastępczych wg     planszy rys nr 3 z Inwentaryzacji 
przy ul. Powstańców Warszawy. Łącznie powinno być 86 sztuk. Dodatkowo należy zasadzić krzewy 
zgodnie z rysunkami:
rys. 2 – zagospodarowanie
rys. 3 - zagospodarowanie ZT1
rys. 4 - zagospodarowanie ZT2

PYTANIE  NR  61
Prosimy o podanie rodzaju/sposobu wykończenia murków pod siedziska drewniane.
ODPOWIEDŹ
Murki pod siedziska drewniane powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu
architektonicznego.

PYTANIE  NR  62



Ze względu na rozbieżności w rodzajach nawierzchni w rys. 21-23 N a rys. 3-5 ZT prosimy o 
wskazanie wg której dokumentacji należy wyceniać przedmiotowy zakres.
ODPOWIEDŹ
Nawierzchnie należy wyceniać w oparciu o rys. 21-23 N.

PYTANIE  NR  63
Prosimy o potwierdzenie, że system asekuracji należy wykonać jedynie po obwodzie dachu.  
ODPOWIEDŹ
Tak, potwierdzamy, że system asekuracji należy wykonać jedynie po obwodzie dachu.

PYTANIE  NR  64
Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z rys D1-Szczegół zagospodarowania należy wyłączyć z oferty 
zakres zaznaczony na rysunku jako „zakres wyłączony  z opracowania”.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że zakres zaznaczony na rysunku jako „zakres wyłączony z opracowania” należy 
wyłączyć z oferty jedynie w zakresie projektu drogowego, zgodnie z rys. D-1 Szczegół. Zakres 
wykonać w zgodzie z rys. PZT – Z-01.

PYTANIE  NR  65
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić oznakowanie placu zgodnie z rys D14-
Organizacja ruchu i oznakowanie.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że w ofercie należy uwzględnić oznakowanie placu zgodnie z rys D14-Organizacja 
ruchu i oznakowanie.

PYTANIE NR 66
Prosimy o podanie parametrów istotnych ekranu LED o wymiarach 10x4m na elewacji.

ODPOWIEDŹ:
TELEBIM 36,86m2. Ekran LEDowy (9,60 x 3,84m 36,86 m² - wymiar 10x4 jest wymiarem 
przybliżonym), pitch=10,0mm, LED SMD 3 in 1.  Rozdzielczość=960 x 384 pixels. 60 x kabinetów, 
każdy posiada 6 modułów LEDowych (w sumie = 360), powierzchniowo zamontowanych 
(magnetycznych). Serwisowanie: dostęp możliwy z przodu i z tyłu ekranu. Ekran dostarczony z 
dwoma zapasowymi kabinetami (w sumie = 62 kabinetów) oraz z kompletem kabli (UTP < 100m).
Telebim powinien być wyposażony w oprogramowanie oraz urządzenia peryferyjne pozwalające na:
                - obsługę meczy piłki nożnej zgodnie z wytycznymi PZPN - wyświetlanie wyniku, 
wyświetlanie zegara meczowego, wyświetlanie nazw drużyn, prezentacja zawodników, zdalne 
sterownie czasu i wyniku zasięg min.200m
                - obsługę zawodów lekkoatletyczny zgodnie z wytycznymi PZLA - wyświetlanie wyników 
różnych dyscyplin, prezentacja zawodników, współpraca z oprogramowanie do prowadzenia 
zawodów firmy LYNX dostarczonego                         przez firmę Polanik
                - prezentacje materiałów reklamowych - telebim reklamowy
                - prezentacja czasy rzeczywistego w formie zegara analogowego i/lub cyfrowego
                - emisję obrazu video strumienia cyfrowego kamer zamontowanych na obiekcie

PYTANIE  NR  67
Prosimy o wskazanie nad którą klatka schodową znajduje się dach Sd6.
ODPOWIEDŹ
Dach oznaczony symbolem Sd6 znajduje się nad klatką schodową prowadzącą na dach i jest to klatka 
KL9.



PYTANIE  NR  68
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozwiązać połączenie fasady zewnętrznej bezklasowej z 
dachem w odporności ogniowej, ponieważ konstrukcja dachu musi posiadać odporność ogniową i nie 
można do niej mocować bezklasowych elementów fasady, a fasada jest na profilach aluminiowych 
których nie da się zabezpieczyć przeciwpożarowo – prosimy o przekazanie poprawnego rozwiązania?
ODPOWIEDŹ
Połączenie następuje na zasadzie przegubu. Sposób mocowania jest zobrazowany na załączonym 
rysunku branży konstrukcyjnej o nazwie:
K-PW-30-04-1_DETAL_GÓRNY_SLUP-FASADA_WEJŚCIOWA_pyt 68

             
PYTANIE  NR  69
Prosimy o potwierdzenie,  że przewijaki  o  oznaczeniu „PW_1” nie  wchodzą w zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, przewijak nie wchodzi w zakres przetargu.
            
PYTANIE  NR  70
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  biurka  o  oznaczeniu  „M_9”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, biurka M_9 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  71
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_16”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_16 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  72
Prosimy o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_26”  oraz  „M_26a” nie  wchodzą  w zakres
przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ:
Tak, krzesła  M_26 i M_26a nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  73
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_37”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_37 nie wchodzą w zakres przetargu.
            
PYTANIE  NR  74
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_51”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_51 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  75
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_66”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_66 nie wchodzą w zakres przetargu.



             

PYTANIE  NR  76
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_67”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_67 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  77
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_76”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_76 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  78
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  krzesła  o  oznaczeniu  „M_77”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, krzesła  M_77 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  79
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_18”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
 ODPOWIEDŹ: 
 Tak, stoły  M_18 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  80
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_31”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoły  M_31 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  81
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_31a”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
 ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoły  M_31a nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  82
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_32”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoły  M_32 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  83
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_33”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoły  M_33 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  84
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoliki  o  oznaczeniu  „M_34”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoliki  M_34 nie wchodzą w zakres przetargu.



PYTANIE  NR  85
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoliki  o  oznaczeniu  „M_13”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoliki  M_13 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  86
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  stoły  o  oznaczeniu  „M_35”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, stoły  M_35 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  87
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_10”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, fotele  M_10 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  88
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_20”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, fotele  M_20 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  89
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_22”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, fotele  M_22 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  90
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_23”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
 ODPOWIEDŹ: 
 Tak, fotele  M_23 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  91
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_24”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, fotele  M_24 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  92
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  fotele  o  oznaczeniu  „M_25”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, fotele  M_25 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  93
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  hokery  o  oznaczeniu  „M_48”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, hokery  M_48 nie wchodzą w zakres przetargu.



PYTANIE  NR  94
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kanapy  o  oznaczeniu  „M_6”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, kanapy  M_6 nie wchodzą w zakres przetargu.

             
PYTANIE  NR  95
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zestawy  o  oznaczeniu  „M_11”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, zestawy  M_11 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  96
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  sofy  o  oznaczeniu  „M_12”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, sofy  M_12 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  97
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  leżanki  o  oznaczeniu  „M_72”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, leżaki  M_72 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  98
Prosimy o potwierdzenie, że blaty o oznaczeniu „M_59”, „M_60”, „M_61” i „M_62” oraz podstawy o
oznaczeniu „M_63” i „M_64” nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, blaty  „M_59”, „M_60”, „M_61” i „M_62” oraz podstawy o oznaczeniu „M_63” i    „M_64”
nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  99
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  ławki  o  oznaczeniu  „M_65”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, ławki  M_65 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  100
Prosimy o potwierdzenie, że „akwaria szklane na wystawę ciastek”, „konsola/pomocnik kelnerski”,
„podświetlona  półka  wisząca”  z  pomieszczenia  restauracji  BU.+1.01  nie  wchodzą  w  zakres
przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak,   „akwaria  szklane  na  wystawę ciastek”,  „konsola/pomocnik  kelnerski”,  „podświetlona  półka
wisząca” nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  101
Prosimy o potwierdzenie,  że  zabudowy o  oznaczeniu „M_39”  nie  wchodzą w zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, zabudowy  M_39 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  102
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  leżaki  o  oznaczeniu  „M_52”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.



ODPOWIEDŹ: 
Tak, leżaki  M_52 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  103
Prosimy o potwierdzenie, że szafy o oznaczeniu „M_73” i „M_80” nie wchodzą w zakres przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, szafy  M_73 i M_80 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  104
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wózek  zabiegowy  o  oznaczeniu  „M_78”  nie  wchodzi   w  zakres
przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, wózek  M_78 nie wchodzi w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  105
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  taborety  o  oznaczeniu  „M_74”  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, taborety  M_74 nie wchodzą w zakres przetargu.

PYTANIE  NR  106
Prosimy  o  informację  czy  wszystkie  elementy  wyposażenia  meblowego  (od  M_1  do  M_83),  z
wyłączeniem M_6, M_9, M_10, M_11,  M_12,  M_13,  M_16, M_18, M_20, M_22,  M_23,  M_24,
M_25, M_26, M_26a, M_31, M_31a, M_32, M_33, M_34, M_35, M_37, M_39, M_48, M_51, M_52,
M_59, M_60, M_61, M_62, M_63, M_64, M_65, M_66, M_67, M_72, M_73, M_74, M_76, M_77,
M_78, M_80, wchodzą w zakres przedmiotu Zamówienia?
ODPOWIEDŹ: 
Tak, wszystkie elementy wyposażenia meblowego (od M_1 do M_83), z wyłączeniem M_6, M_9,
M_10, M_11, M_12, M_13, M_16, M_18, M_20, M_22, M_23, M_24, M_25, M_26, M_26a, M_31,
M_31a, M_32, M_33, M_34, M_35, M_37, M_39, M_48, M_51, M_52, M_59, M_60, M_61, M_62,
M_63, M_64, M_65, M_66, M_67, M_72, M_73, M_74, M_76, M_77, M_78, M_80, wchodzą w
zakres przetargu.

PYTANIE  NR  107
Prosimy  o  informację  czy  dostawa  kompletnego  wyposażenia  kriokomory  wchodzi  w  zakres
przedmiotu  zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ: 
Tak, dostawa kompletnego wyposażenia kriokomory wchodzi  w zakres przedmiotu   zamówienia.

PYTANIE  NR  108
Prosimy o informację, które z opracowań określa właściwy zakres oraz parametry elementów systemu
wyników  sportowych:  „STWiOR  B3-01  –  Technologia  sportowa”,”  STWiOR  B3-06  –  System
pomiaru czasu” czy „Technologia sportowa - opis techniczny”? 
ODPOWIEDŹ: 
Właściwy zakres określa  STWiOR  B3-06 – System pomiaru czasu” 

PYTANIE  NR  109
Nawiązując do punktu 4.1.1 „Opisu technicznego technologii  sportowej”,  prosimy              o
informację czy do Oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące mobilnej wykładziny do piłki ręcznej,
t.j. Atest higieniczny, Świadectwo badań ogniowych, Certyfikat zgodności z EN 14904, Certyfikat
IHF, Certyfikat EHF?
ODPOWIEDŹ: 
Nie, mobilna wykładzina do piłki ręcznej  nie wchodzi w zakres przetargu.



PYTANIE  NR  110
Nawiązując do punktu 4.1.1 „Opisu technicznego technologii sportowej”, prosimy o informację czy
do Oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące mobilnej wykładziny do piłki siatkowej, t.j. Atest
higieniczny, Świadectwo badań ogniowych, Certyfikat zgodności z EN 14904, Certyfikat FIVB?
ODPOWIEDŹ: 
Nie, mobilna wykładzina do piłki siatkowej  nie wchodzi w zakres przetargu.
             

PYTANIE  NR  111
Prosimy o informację, czy do Oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, które zostały wymienione
w punkcie 4.2.7 „Opisu technicznego technologii sportowej”?
ODPOWIEDŹ: 
Nie, nie należy dołączać dokumentów wymienionych w pkt 4.2.7. do oferty.

PYTANIE  NR  112
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególniona jest ściana żelbetowa w 
osi X2 od A1 do A9, a w zestawieniu ścian część 3J ww ściana nie występuje. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Ściana żelbetowa w osi X2 od A1 do A9 wraz z tabelami zbrojenia znajduje się na załączonym 
rysunku o nazwie: „J-PW-35 - Ściana żelbetowa w osi X2 między osiami A.1 i A.9_pyt112”.

PYTANIE  NR  113
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są płyty żelbetowe pod 
schodami zewnętrznymi KL-7 i KL-8, a w zestawieniu część 3C ww płyty nie występują. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Zbrojenie płyt żelbetowych pod chodami zewnętrznymi KL7 oraz KL8 wraz z tabelami zbrojenia 
znajdują się  na załączonych rysunkach o nazwach:

C.2-PW-20_PŁYTA FUNDAM. SCH. ZEWN.H=300 MM KL8_pyt113

C.2-PW-21_PŁYTA FUNDAM. SCH. ZEWN.H=300 MM KL7_pyt113

PYTANIE  NR  114

W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są biegi schodowe KL-7 i
KL-8, a w zestawieniu część 3I ww biegi nie występują. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 
rozwinięcie biegów i spoczników wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Zbrojenie biegów schodowych KL7 oraz KL8 wraz z tabelami zbrojenia znajdują się  na załączonych 
rysunkach o nazwach:

• I-PW-23 Zbrojenie KL7_pyt114
• I-PW-24 Zbrojenie KL8_pyt114

PYTANIE  NR  115
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione jest posadowienie niecek 
basenowych - płyta żelbetowa FUND.BAS_H=600 MM, a w zestawieniu fundamentów część 3C ww 
płyta nie występuje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ

Zbrojenie płyty żelbetowej FUND.BAS_H=600 MM wraz z tabelami zbrojenia znajduje się w tomie 
H na rysunku. Jest to rys o nazwie:

• H-PW-15 -PŁYTA FUND.BAS_H=600 MM BY2 - BY6 ORAZ BX3 - BX6

Ponadto został dołączony dodatkowy rys. o nazwie:



• H-PW-16 -PŁYTA FUND.BAS_H=600 MM BY1 ORAZ BX1 – BX2_pyt115

 

PYTANIE  NR  116
W Projekcie Wykonawczym, część 2. ARCHITEKTURA, wyszczególnione są schody żelbetowe 
zabiegowe nad niecką rekreacyjną, a w zestawieniu KONSTRUKCJI ww schody nie występuje. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Dokumentacja została uzupełniona o rysunek, na którym znajduje się zbrojenie schodów żelbetowych 
zabiegowych nad niecką rekreacyjną wraz z tabelą zbrojenia. Jest to rysunek stanowiący załącznik do 
odpowiedzi o nazwie:
I-PW-25_SCHODY ZABIEGOWE-BASEN_20171019_pyt116.

PYTANIE  NR  117
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególniony jest strop żelbetowy na 
poziomie +1 przy schodach zewnętrznych KL, a w zestawieniu KONSTRUKCJI 3F ww strop nie 
występuje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
W projekcie wykonawczym występują klatki schodowe o numerach KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6,
KL7, KL8, KL9. W projekcie wykonawczym nie ma klatki schodowej KL.
Schody zewnętrzne to klatki KL7 oraz KL8. Na poziomie +1 W obrębie klatki KL7 oraz KL8 nie ma 
żadnych stropów.

PYTANIE  NR  118
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są ściany żelbetowe: SŻ1 
BASEN SP.-GR.40, SŻ1 BASEN NP.-GR.40 oraz SCŻ1 BASEN REKR.-GR.40, a w zestawieniu 
ścian część 3J ww ściany nie występują. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z 
tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Zbrojenie ściany żelbetowej SŻ1 BASEN SP.-GR.40 wraz z tabelą zbrojenia znajduje się w tomie H 
część 1 na rysunku „H-PW-06 - SŻ1_BASEN SP-GR.40 cm, SŻ_BASEN SP-30x20 cm, SŻ_BASEN 
SP-20x20cm”.
Zbrojenie ściany żelbetowej SŻ1 BASEN NP.-GR.40 wraz z tabelą zbrojenia znajduje się w tomie H 
część 2 na rysunku „H-PW-09-SŻ1_BASEN NP-GR.40 cm, SŻ_BASEN NP-30x20 cm, SŻ_BASEN 
NP-20x20cm”.
Zbrojenie ściany żelbetowej SCŻ1 BASEN REKR.-GR.40 wraz z tabelą zbrojenia znajduje się w 
tomie H część 2 na rysunku „H-PW-12-SCŻ1_BASEN REKR-GR.40 cm, SŁUPY ŻELBETOWE 
SŻ_BASEN REKR”.

PYTANIE  NR  119
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są płyty żelbetowe pod 
podłogą niecek basenowych, a w zestawieniu poszczególnych elementów nie występują. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o rzuty wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Płyty żelbetowe pod podłogą niecek basenowych wraz z tabelami zbrojenia znajdują się w tomie H na 
następujących rysunkach:

• H-PW-05 - PŁ F_BASEN SP-GR.30 cm, PŁ F1_BASEN SP-GR.30 cm
• H-PW-08 - PŁ F_BASEN NP-GR.30 cm
• H-PW-11 - PŁ F_BAS REKR-GR.30 cm, PŁ F2, PŁ F3, PŁ F4

PYTANIE  NR  120



W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są słupy żelbetowe: 
SŻ_BASEN REKR-30x20 cm, a w zestawieniu słupów część 3D ww słupy nie występują. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Słupy żelbetowe SŻ_BASEN REKR-30x20 cm wraz z tabelami zbrojenia znajdują się w tomie H w 
części 2 na rysunku „H-PW-12  SCŻ1_BASEN REKR-GR.40 cm, SŁUPY ŻELBETOWE 
SŻ_BASEN REKR”.

PYTANIE  NR  121
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są belki żelbetowe: 
BŻ_BASEN REKR-20x40 cm, a w zestawieniu belek 3E ww belki nie występują. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie wraz z tabelą zbrojenia.
ODPOWIEDŹ
Belki żelbetowe BŻ_BASEN REKR-20x40 cm wraz z tabelami zbrojenia znajdują się w tomie H na 
rysunku „H-PW-14  (BŻ1-BŻ4)_BASEN REKR-20x40 cm”.

PYTANIE  NR  122
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione są na przekrojach A-A i 
B-B płyty fundamentowe, słupy, belki itp. Elementy konstrukcyjne umiejscowione pod nieckami 
basenowymi nie są ujęte na szczegółowych zestawieniach poszczególnych elementów. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o całą konstrukcję pod nieckami basenowymi wraz z tabelami 
zbrojeniowymi.
ODPOWIEDŹ
Zbrojenia elementów żelbetowych niecek basenowych tj. płyty fundamentowe, słupy, belki itp. 
stanowią oddzielne opracowanie i znajdują się w konstrukcji w tomie H. Są to rysunki o nazwach

• H-PW-05  PŁ F_BASEN SP-GR.30 cm, PŁ F1_BASEN SP-GR.30 cm
• H-PW-06  SŻ1_BASEN SP-GR.40 cm, SŻ_BASEN SP-30x20 cm, SŻ_BASEN SP-
20x20 cm
• H-PW-07  BŻ1_BASEN SP-20x40 cm, BŻ2_BASEN SP-20x40 cm
• H-PW-08  PŁ F_BASEN NP-GR.30 cm
• H-PW-09  SŻ1_BASEN NP-GR.40 cm, SŻ_BASEN NP-30x20 cm, SŻ_BASEN NP-
20x20 cm
• H-PW-10  BŻ1_BASEN NP-20x40 cm,BŻ2_BASEN NP-20x40 cm 
orazBŻ3_BASEN NP-20x40 cm
• H-PW-11  PŁ F_BAS REKR-GR.30 cm, PŁ F2, PŁ F3, PŁ F4
• H-PW-12  SCŻ1_BASEN REKR-GR.40 cm, SŁUPY ŻELBETOWE SŻ_BASEN 
REKR
• H-PW-13  SCŻ2_BASEN REKR – GR.40cm
• H-PW-14  (BŻ1-BŻ4)_BASEN REKR-20x40 cm
• H-PW-15  PŁYTA FUND.BAS_H=600 MM BY2 - BY6 ORAZ BX3 – BX6

Ponadto załączono rysunek o nazwie (będący odpowiedzią na pytanie nr 115):

• H-PW-16 -PŁYTA FUND.BAS_H=600 MM BY1 ORAZ BX1 – BX2_pyt115

PYTANIE 123                                                                                                                                            
W Projekcie Wykonawczym, część 3A. KONSTRUKCJE, wyszczególnione jest rozmieszczenie płyt 
strunobetonowych wraz z wypełnieniem pozostałej powierzchni stropem żelbetowym gr. 16 cm i 20 
cm  (rys A-PW-07 - RZUT POZIOM 0 CZĘŚĆ-A),     a na zestawieniu stropów KONSTRUKCJA 
część 3F takie stropy nie występują. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelą zbrojenia ww 
stropów żelbetowych.

ODPOWIEDŹ:



Stropy żelbetowe w osiach X2-X3/A.3-A.9 grubości 16cm
• Zbrojenie stropów żelbetowych w osiach X2-X3/A.3-A.9 na poziomie 0 wraz z tabelą 
zbrojenia przedstawiono na załączonym rysunku o nazwie: „F-PW-11 Zbrojenie stropów 
żelbetowych w osiach X2-X3A.3-A.9 poziom 0_pyt 123”
• Zbrojenie  stropów żelbetowych  w osiach  X2-X3/A.3-A.9  na  poziomie  +1  wraz  z
tabelą  zbrojenia  przedstawiono  na  załączonym  rysunku  o  nazwie:  „F-PW-12  Zbrojenie
stropów żelbetowych w osiach X2-X3A.3-A.9 poziom +1_pyt123”

Wylewki żelbetowe między płytami strunobetonowymi

Dokładne powierzchnie wylewek żelbetowych powinny być podane, gdy wybrany przez 
wykonawcę producent płyt dostarczy rys warsztatowe rozkładu tych płyt. Szerokości i rozkład
płyt strunobetonowych może znacząco różnić się w zależności od tego jaki producent zostanie
wybrany.

Należy przyjąć zbrojenie z prętów ϕ12 stal AIIIN

Zbrojenie na 1m2 wylewki :

• Zbrojenie  górne  –  siatka  z  prętów  ϕ12  o  rozstawie  12x12cm   9  prętów  x2
x0.888kg =16kg

• Zbrojenie dolne - siatka  z prętów ϕ12 o rozstawie 12x12cm 9 prętów x2 x0.888kg
=16kg

Łączne zbrojenie na 1m2 =32kg

Przyjęte w projekcie wylewki między płytami strunobetonowymi:

Poziom 0 = 18,5m2

Poziom +1 = 42m2

Poziom+2 = 14,5m2

razem: 75m2

75x32kg =2400kg

PYTANIE  NR  124
W Projekcie Wykonawczym, część ARCHITEKTURA – Rzuty sufitów, na jednym stropie 
konstrukcyjnym występują różne rodzaje wykończenia. Jednym  z nich jest beton architektoniczny. 
Czy to znaczy że należy przyjąć cały strop ( element konstrukcyjny) w standardzie wykończenia SF-
10 Beton Architektoniczny? Taka sytuacja ma miejsce   w pomieszczeniu np. -1.68. Czy analogiczne 
sytuacje tak samo rozwiązywać ?
ODPOWIEDŹ
W załączeniu zrewidowany rysunek gdzie oznaczenie S-10 oznacza Beton, nie zaś beton 
architektoniczny. W związku z tym, w przypadku gdy na jednym stropie konstrukcyjnym występują 
różne rodzaje wykończenia, jak np. w pom. HG -1.68 „Pokój sędziów” należy przyjąć cały strop 
( element konstrukcyjny)  w standardzie wykończenia SF-10 Beton. Ponadto we wskazanych 
miejscach należy wykonać obniżenie w opisanej technologii np. obniżenie GK. Analogiczne sytuacje 
należy rozwiązywać tak samo.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone rysunki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_A  RZUT SUFITÓW -1_pyt124_125_165
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW 
-1_pyt124_125_134_136_165_167
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-25_A RZUT SUFITÓW 0_pyt124_125
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-25_B RZUT SUFITÓW 0_pyt124_125
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_A RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125_131



hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_B RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125

PYTANIE  NR  125
W Projekcie Wykonawczym, część  ARCHITEKTURA  – Rzuty sufitów, w pomieszczeniu: np.: -1.49 
występuje standard wykończenia sufitu SF 10- beton architektoniczny, a w konstrukcji jest to strop z  
płyt prefabrykowanych. Prosimy o informację jak należy wykończyć powierzchnię sufitów gdzie są 
płyty stropowe prefabrykowane, a w architekturze jest standard wykończenia SF-10 Beton 
Architektoniczny. Czy analogiczne sytuacje tak samo rozwiązywać ?
ODPOWIEDŹ
W załączeniu zrewidowany rysunek gdzie oznaczenie S-10 oznacza Beton, nie zaś beton 
architektoniczny. W związku z tym, w przypadku gdy na rzucie sufitów, jak np. w pom. HG.-1.49 
występuje standard wykończenia sufitu SF 10- beton a w konstrukcji jest to strop z  płyt 
prefabrykowanych, należy pozostawić płyty stropowe bez wykończenia.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone rysunki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_A  RZUT SUFITÓW -1_pyt124_125_165
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW 
-1_pyt124_125_134_136_165_167
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-25_A RZUT SUFITÓW 0_pyt124_125
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-25_B RZUT SUFITÓW 0_pyt124_125
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_A RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125_131
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_B RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125

PYTANIE  NR  126
Prosimy o wyjaśnienie kwestii różnic w ilości pomieszczeń pomiędzy projektem wykonawczym a 
budowlanym (w wykonawczym więcej pomieszczeń) i związanych z tym zmian istotnych lub 
nieistotnych projektu budowlanego. Czy będzie to wymagało uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę. Jeśli tak to po czyjej ono będzie stronie. Zakres różnic w pomieszczeniach dotyczy 
kilkunastu / kilkudziesięciu pomieszczeń: np. PB – brak pom. 1.49a; PW – pom. 1.49a (oddzielna 
strefa pożarowa - EI 120).
ODPOWIEDŹ
 Ilości pom. należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym. Jednocześnie informujemy, że ze 
względu na zmiany ilości pomieszczeń, złożono do właściwego urzędu Projekt Budowlany Zamienny.

PYTANIE  NR  127
Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania dla sufitu SF-10. Według legendy na rzutach sufitów 
podwieszonych jest on opisany jako SF-10 – beton impregnowany, natomiast w tabeli wykończeń jest 
on opisany jako SF_10 – beton architektoniczny.
ODPOWIEDŹ
Prawidłowym rozwiązaniem dla sufitu opisanego jako SF_10 jest beton architektoniczny.

PYTANIE  NR  128
Jeśli uznamy że według Tabeli Wykończeń sufitów podwieszanych sufit/strop „SF-10 - beton 
architektoniczny” to prosimy o wyjaśnienie/doszczegółowienie czy należy ww sufit/strop  
zaimpregnować i na czym ma polegać impregnacja betonu.
ODPOWIEDŹ
Sufitu oznaczonego symbolem SF_10-beton architektoniczny, nie należy impregnować.

 PYTANIE  NR  129
Jeśli uznamy że według legendy na rzutach sufitów podwieszanych sufit/strop „SF-10 - beton 
impregnowany” to prosimy o wyjaśnienie/doszczegółowienie na czym ma polegać impregnacja 
betonu.
ODPOWIEDŹ



Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 127 – prawidłowym rozwiązaniem jest beton architektoniczny. 
Zgodnie z odpowiedzią 128 – nie należy go impregnować.
PYTANIE  NR  130
Prosimy o wskazanie jaki rodzaj sufitów podwieszonych należy zastosować w niżej wymienonych 
pomieszczeniach. Na rzutach sufitów podwieszonych brak opisów sufitów podwieszonych dla tych 
pomieszczeń: HG.-1.03; HG.-1.04; HG.-1.32; HG.-1.45; HG.-1.49a; HG.-1.74; HT.-1.03; PŁ.-1.08; 
HG. 0.12; HG. 0.15; HG. 0.20; HG. 0.23; PŁ. 0.08; PŁ. 0.10; PŁ. 0.11; PŁ. 0.12; PŁ. 0.34; PŁ. 0.38; 
PŁ. 0.39; AD. 0.11; AD. 0.13; PŁ.+1.01b; PŁ.+1.12; PŁ.+1.20; HG.+1.03; HG.+1.25; HG.+1.09; HG.
+1.15; HG.+1.26; HG.+1.10.
ODPOWIEDŹ
W tych pomieszczeniach nie przewidziano wykończenia stropów.

PYTANIE  NR  131
Prosimy o wyjaśnienie czy w Sali Treningowej HT.-1.02 na całości powierzchni ma być wykonany 
sufit podwieszony SF-12/SF-7. Szrafowanie w osiach A.1-A.9 pomiędzy linią słupów żelbetowych a 
ścianą elewacji wskazuje na kolejny(nieoznaczony) sufit podwieszony.
ODPOWIEDŹ
 Na całości powierzchni sufitu przewidziano sufit SF-12 z fragmentami sufitu SF-7.
Uzupełnieniem odpowiedzi jest załączony rysunek o nazwie:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_A RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125_131

PYTANIE  NR  132
Prosimy o wskazanie rodzaju sufitu podwieszonego w pom. HG. 0.14; HG. 0.19. Na rzutach sufitów 
szrafowanie wskazuje na inny rodzaj sufitu(SF-1 lub SF-1A) natomiast opis dotyczy sufitu SF-7. 
ODPOWIEDŹ
Prawidłowym rozwiązaniem dla pom.  HG. 0.14 i HG. 0.19 jest zastosowanie sufitu SF-2. Jest to sufit 
podwieszany modułowy z ukrytą krawędzią 60 x 60 cm.

PYTANIE  NR  133
Prosimy o zweryfikowanie jakie rewizje należy zastosować w pom. PŁ. 0.02, PŁ.+1.01, AD.+1.01. 
Według np. rys. A25_A sufity podwieszone (PŁ. 0.02) są one opisane jako: „min. obszar rewizji 
50x155cm”. Na rys. A32 – zestawienie klap rewizyjnych takie rewizje nie występują.
ODPOWIEDŹ
Obszary opisane na np. rys. A25_A sufity podwieszone jako „min. obszar rewizji 50x155cm” 
występują tylko w sufitach listwowych zaś zestawienie rewizji dotyczy rewizji w sufitach G-K. 
Rewizje te określają minimalne odstępy pomiędzy stelażem sufitu listwowego do jakiego będą 
przykręcane listwy tworzące sufit. Przy czym odstępy te mogą być większe. Rewizja będzie 
dokonywana poprzez odkręcenie poszczególnych listew. Nie są więc wymagane w tym miejscu kapy 
rewizyjne dlatego na rys. A32 – zestawienie klap rewizyjnych takie rewizje nie występują.

PYTANIE  NR  134
Według rys. Rzut sufitów poziomu -1_część B w pom. TC.-1.03 występuje sufit SF-1B. W tabeli 
wykończeń brak opisu dla ww sufitu. Prosimy o uzupełnienie tabeli wykończeń o ww sufit SF-1B lub 
weryfikację rys. Rzut sufitów poziomu -1_część B pom. TC.-1.03 w zakresie ww sufitu 
podwieszonego.
ODPOWIEDŹ
 Dla rys. Rzut sufitów poziomu -1_część B została wykona rewizja, na której usunięto opis SF-1B 
oraz obszar kreskowania z pom. TC.-1.03. (Opis i kreskowanie dotyczyło obudowy p.poż. kanałów 
wentylacyjnych, co jest po stronie branży sanitarnej). Na całym obszarze sufitu w pom. TC.-1.03 
występuje sufit SF-4.
Dokumentację uzupełniono o rysunek rewizyjny stanowiący załącznik o nazwie:



– hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW -1_ 
pyt124_125_134_136_165_167

PYTANIE  NR  135
W pomieszczeniu TC.-1.08 GARAŻ wg zestawienia posadzek występuje posadzka:” BETON WOD. 
IMPREGN.  W GARAŻU  P_14”. Tabela wykończeń nic nie mówi nam  o technologii wykonania 
impregnacji oraz materiału z jakiego ma ona zostać wykonana. Prosimy o doszczegółowienia 
rozwiązania dla warstwy wykończeniowej posadzki  w GARAŻU.
ODPOWIEDŹ
Posadzka w garażu podziemnym zaprojektowana jako płyta betonowa grubości 10 cm z betonu 
C30/37 (B37) zbrojona włóknami polimerowymi lub stalowymi w ilości 25 kg/m3 betonu. Posadzka 
wykonana jako utwardzona powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej w 
ilości 4 kg/m2 ± 10%, całość zaimpregnowana roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej w ilości 1
l na 8-12 m2. Preparat utwardzający winien zawierać twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz 
odpowiednie domieszki i pigmenty o parametrach nie gorszych niż: Odporność na ścieranie na tarczy 
Böhmego po 28 dniach poniżej 3,0 cm3/50 cm2 (A 3); Przesiąkliwość oleju 0 mm. Wyroby zgodne z 
EN-13813.
Włókna zbrojeniowe – włókna pojedyncze (monofilament) o kształcie falistym, długość 39 mm, 
średnica 0,78 mm, wytrzymałość na rozciąganie: wartość średnia 470 N/mm2, Moduł elastyczności 3,6
GPa, o powierzchni właściwej 2 350 cm2/g. W przypadku zmiany i/lub ilości zbrojenia rozproszonego 
wymaga się przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeń konstrukcyjnych.
Powierzchnia podbudowy górnej równa, płaska bez wystających ostrych krawędzi (w przypadku 
tłucznia, grysu lub klińca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie frakcją
drobniejszą lub wyrównanie chudym betonem).
Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 4 x 4 m.
W przypadku pól prostokątnych stosunek długości sąsiednich boków pola dylatacji ≤ 1,5
Szerokość naciętych szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokości docelowej ok. 5 mm
Głębokość nacięcia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubości posadzki.
Po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elastyczną masą 
dylatacyjną.

PYTANIE  NR  136
W pomieszczeniu TC.-1.08 GARAŻ wg przekroju A-A rys. A08 – „Sd 5” (dach płaski nad 
parkingami) strop piwnicy: ”PŁYTA Z BETONU WOD. IMPREGN.  W GARAŻU  P_14”. Tabela 
wykończeń nic nie mówi nam o technologii wykonania impregnacji oraz materiału z jakiego ma ona 
zostać wykonana. Ponadto na rys. Rzut sufitów poziomu -1_cz B nie ma podanego rozwiązania stropu
dla ww pomieszczenia. Prosimy o doszczegółowienie rys. Rzut sufitów poziomu -1_część B pom. 
TC.-1.08 GARAŻ oraz o doszczegółowienie rozwiązania dla warstwy wykończeniowej strop piwnicy
w GARAŻU.
ODPOWIEDŹ
Wykończenie sufitu pom. TC.-1.08 GARAŻ stanowi płyta z betonu wodoszczelnego.  Jest o beton W8
o klasie ekspozycji XC4, zaimpregnowany powłoka przeciwwodną nakładaną poprzez malowanie.
Uzupełnienie odpowiedzi stanowi plik o nazwie:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW 
-1_pyt124_125_134_136_165_167

PYTANIE  NR  137
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie PŁ.-1.01. ma pow. 581,28m2. Według nas 
zakres dla pom. PŁ.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy i wynosi ok. 1990m2. Jeśli pow. 
pomniejszymy o niecki basenowe (735m2 – basen wyczynowy; 242,5m2 – basen do nauki pływania; 
290m2 – basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, wanny do hydromasażu; ŻÓŁTE POLA tj. 
735+242,5+290=1267,5m2) to powierzchnia pomieszczenia PŁ.-1.01 wynosi 1990-1267,5 = 722,5m2.
Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 141,22m2. 
Prosimy o potwierdzenie czy zakres dla pomieszczenia PŁ.-1.01  zaznaczony kolorem 



pomarańczowym jest poprawny. Jeśli nie to prosimy o jego weryfikację.   (rys. 1)  
ODPOWIEDŹ
Patrz odpowiedź nr. 138.

PYTANIE  NR  138
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie PŁ.-1.01. ma pow. 581,28m2. Według nas 
zakres dla pom. PŁ.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy i wynosi ok. 1990m2. Jeśli pow. 
pomniejszymy o niecki basenowe (735m2 – basen wyczynowy; 242,5m2 – basen do nauki pływania; 
290m2 – basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, wanny do hydromasażu; ŻÓŁTE POLA tj. 
735+242,5+290=1267,5m2) to powierzchnia pomieszczenia PŁ.-1.01 wynosi 1990-1267,5 = 722,5m2.
Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 141,22m2. 
Prosimy o potwierdzenie czy wyliczona przez nas powierzchnia dla pomieszczenia PŁ.-1.01 – 
722,5m2 zaznaczona kolorem pomarańczowym jest poprawna czy należy przyjąć powierzchnię z 
zestawień na rzutach kondygnacji -1 z architektury - 581,28m2.   (rys. 1)  
ODPOWIEDŹ
Przestrzeń technologiczna obejmująca zbiorniki przelewowe i filtry nie została wliczona do kalkulacji 
powierzchni użytkowej. Powierzchnia pom. PŁ.-1.01 z tą przestrzenią to 741,16 m2.
Dokonano rewizji opisu pow. na rzutach. Są to załączone rysunki o nazwach:
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_A POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_B POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182



PYTANIE  NR  139
Ze względu na duży zakres dokumentacji prosimy o dołączenie rysunków warstw wykończeniowych 
posadzek tak jak dla sufitów podwieszonych (np. rys. Rzut sufitów poziom +1_część A) na których 
zaznaczono poszczególny rodzaj posadzek wraz z dedykowanymi do tego pomieszczenia cokołami.

ODPOWIEDŹ
Warstwy posadzkowe są opisane w zestawieniu na rzutach przy numerze i nazwie każdego 
pomieszczenia. Dokonano rewizji opisu pow. na rzutach. Są to załączone rysunki o nazwach:
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_A POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_B POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R3-A02_A POZIOM 00_pyt139_156_175_177
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A02_B POZIOM 00_pyt139_156_175_177
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_156_176_178
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM +1_pyt139_156_176_178
Ponadto dla większości pomieszczeń są wykonane rysunki szczegółowe w Tomie Architektura 
Wnętrz, gdzie pokazano układ posadzek oraz dedykowane im cokoły. W kwestii cokołów patrz pyt nr. 
140.

PYTANIE  NR  140
Prosimy o podanie nr pomieszczeń w których wstępują cokoły: C_1; C_2;  C_3;  C_4.
ODPOWIEDŹ
Cokoły w całym obiekcie przewidziano jako aluminiowe, poza pomieszczeniami mokrymi, w których 
występuje glazura.
Cokół C_1 h=6 cm występuje w ciągach korytarzowych, klatkach schodowych i wszystkich 
pozostałych pomieszczeniach, lub ścianach, gdzie nie występują pozostałe cokoły. Lokalizację 
pozostałych cokołów oznaczono na rysunkach architektury wnętrz.
Cokół C_2 h=10 cm występuje w zabudowie meblowej w pom. szatni PŁ.0.09, HC.0.17 oraz przy 
szafkach umywalkowych w toaletach, co zostało pokazane na rys. architektury wnętrz.
Cokół C_3 h=15 cm występuje w pom. socjalnych jako cokół aneksów kuchennych w pom. PŁ.033, 



PŁ.+1.04, AD.0.08, AD.+1.11, co zostało pokazane na rys. architektury wnętrz.
Cokół C_4 h=10 cm występuje w zabudowie meblowej w pom. koncesji, monitoringu policji, trybuny 
VIP i pom. VIP. Numery tych pomieszczeń: HG. 0.05, HG.0.06, HG.0.07, HG.0.07b, HG.+1.04, HG.
+1.08, HG.+1.11, HG.+1.16, HG.+1.17, HG.+1.18, HG.+1.21, HG.+1.22, co zostało pokazane na rys. 
architektury wnętrz.

PYTANIE  NR  141
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi o odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że drzwi o odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze.

PYTANIE  NR  142
Prosimy o wskazanie rodzaju sufitu podwieszonego w pom. HG. 0.02 w osiach 8/C-K. Na rzutach 
sufitów szrafowanie wskazuje sufit SF-3 natomiast według przekroju A-A architektury (parter oś 8) 
oraz tabeli wykończeń – Sufit SF-9 ( o zmiennej wysokości). Wg Nas powinien być to sufit SF-9 ze 
względu na jego zmienną wysokość.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że w pom. HG. 0.02 w osiach 8/C-K powinno się zastosować sufit SF-9 ze względu na 
jego zmienną wysokość.

PYTANIE NR 143
Prosimy o potwierdzenie czy wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres 
opracowania tj. wykończenia posadzki, ścian, sufit podwieszony/strop.

ODPOWIEDŹ:
 Tak, wykończenie pomieszczenia BU+1.03 wchodzi w zakres postępowania.

PYTANIE NR 144
Jeśli wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres opracowania to prosimy   o podanie 
rozwiązań dotyczących: sufitu podwieszonego (rodzaj i wysokość sufitu), wykończenia ścian (rodzaj i
wysokość zastosowanego materiału/rozwiązania), wykończenia posadzki (rodzaj i powierzchnie 
zastosowanego materiału/rozwiązania). Np. brak rozwiązania sufitu podwieszonego na rzutach 
sufitów podwieszonych.
ODPOWIEDŹ:

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotyczące wnętrz
a) Ściany

W pomieszczeniach BU.+1.03, BU.+1.04a, BU.+1.05a, BU.+1.06a BU.+1.09 glazura na ścianach do wysokości
min. 2,0 m. Płytki ścienne nierektyfikowane format 20x20cm, połysk, grubość min. 6,5mm. Kolor płytek biały,
fuga szara.

Pom  BU.+1.03a -  Chłodnia – ściany, sufit, drzwi, podłoga wykonane z paneli izotermicznych, modułowych z
rdzeniem  ze  sztywnej  pianki  poliuretanowej  o  gęstości  ok.  40  kg/m3,  wtryskiwanego  między  blaszane
okładziny.  Zatopione  w poliuretanie  zamki  typu  Cam  Lock.   Grubość  rdzenia  poliuretanowego  -80  mm  o
współczynniku przenikania ciepła 0,27 W/m2K.

Pom. BU.+1.02, BU.+1.04, BU.+1.05, BU.+1.05b – zmywalne wykładziny do wysokości min.2,0m. Okładzina
ścienna w kolorze szarym z polichlorku winylu, do wnętrz spełniająca wymagania normy zharmonizowanej EN
15102:2007+A1:2011. Grubość całkowita min 0.92mm. Grubość warstwy użytkowej min. 0.12 mm.



Ściany tynkowane powyżej płytek, malowane na kolor biały Ral 9010

b) Podłogi
W 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  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.
Rozmieszczenie  wpustów podłogowych  podano na rysunku,  spadki  1,0  ÷ 1,5  %.  Należy  wykonać cokoliki
przypodłogowe. Zaleca się wykonanie zaokrągleń 
połączenia ścian i podłóg  w kuchni i zmywalni naczyń.

c) Sufity
W pom. 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 sufit podwieszany sufit podwieszany modułowy z cofniętą 
krawędzią 60 x 60 cm oraz miejscowe obniżenie sufitów - sufit podwieszany w systemie g-k do pomieszczeń 
mokrych na stelażu  stalowym, ocynkowanym, zgodnie z ogólnym rysunkiem sufitów.

Pom  BU.+1.03 – sufit tynkowany, malowany na kolor biały Ral 9010.

Patrz rys.
RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_143_144_156_176_178_222,  
RZUTY_2017_10_24_R2-A03_A POZIOM +1_pyt139_143_144_156_176_178_222.

Uwaga :
dołączone  rzuty dot. również dotuchczasowych  odpowiedzi na pytania nr : 139, 143, 144, 
156, 176, 178, 222.

PYTANIE  NR  145
W celu poprawnego oszacowania kosztów instalacji wentylacji proszę o przekazanie: specyfikacji, 
zestawienia kształtek, kanałów oraz pozostałych elementów instalacji.
ODPOWIEDŹ
Dokumentacja została rozbudowana o specyfikację układów wentylacji (3 załączniki):
4B-ZS_CZI_Specyfikacja went_odp do pyt 145
4B-ZS_CZII_ Specyfikacja went_odp do pyt 145
4B-ZS_CZIII_ Specyfikacja went_odp do pyt 145
W każdym z załączników exel jest arkusz (DANE OGÓLNE) jakich układów dotyczy specyfikacja.
PYTANIE  NR  146
Mając  na  uwadze  obecny  stan  na  budowie,  gdzie  Inwestor  wykonał  już  zastępczy  Budynek
kontenerowy z tymczasowymi przepięciami mediów ( i umieścił go bezpośrednio w obszarze Hali ),
prosimy o informację,  czy zakres  wyceny ma obejmować  teraz  wypięcie  i  likwidację  wszystkich
zamontowanych tam obecnie  mediów,  przenosiny węzła   wraz z  utylizacją  kontenera,  a  następnie
dostawę i montaż nowego   tymczasowego kontenera wraz z wykonaniem wpięć i przepięć, montaż
węzła  cieplnego   zgodnie  z  rozwiązaniami  projektowymi  ujętymi  w:  II  PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH?
ODPOWIEDŹ
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 nowoprojektowanego budynku. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasu przeniesienia 
węzła cieplnego oraz przyłącza wody."
Po zakończeniu pracy tymczasowego kontenera, Wykonawca ma obowiązek odtransportować go w 
całości na miejsce wskazane przez Zamawiającego  (ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu, ul Wolności 171, 39-
300 Mielec), transport na odległość do 10km.

PYTANIE  NR  147
Czy w wycenie należy uwzględnić, po zakończeniu okresu zastępczej pracy tymczasowego kontenera
wraz z podpiętymi mediami, jego likwidację wraz z ponownymi przepięciami mediów i przenosinami
węzła?   Jeśli  tak  to  prosimy  o  wskazanie  dokumentacji  projektowej   według  której  należy  to
przeprowadzić. Należy zaznaczyć, że Projekty Wykonawcze Sieci: BRANŻA SANITARNA CZ. 8C i
8D nie uwzględniają tych zakresów, a w: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH  określono tylko prace niezbędne przy montażu
kontenera tymczasowego i mediów.
ODPOWIEDŹ
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 nowoprojektowanego budynku. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasu przeniesienia 
węzła cieplnego oraz przyłącza wody."
W projekcie w częściach 8C, 8D, 4A, 4C podano rozwiązania techniczne dotyczące powiązania się 
projektowanych instalacji z instalacjami istniejącymi po zakończeniu okresu zastępczej pracy 
tymczasowego kontenera tj :
- Projekt 8C – wskazuje na potrzebę wykonania zewnętrznych sieci cieplnych / solarnych 
obsługujących budynek istniejącej szatni, a kolidujących z projektowanym budynkiem, obecnie 
włączonych do układu węzła cieplnego zlokalizowanego w kontenerze, Bscp3, Bscp4. Instalacja z 
wyjściem Bscp2 zapewnia dostawę ciepła na potrzeby basenów zewnętrznych..



Projekt 8D – wskazuje na potrzebę wykonania krótkiego odcinka instalacji zewnętrznej 
wodociągowej,  pkt Bwz3 – W3.1 jako instalacji nawiązującej się do istniejącej instalacji 
wodociągowej która wg projektu kontenera związanego z rozbiórką hali zapewnia dostawę wody na 
potrzeby obiektów zewnętrznych.

Projekt 4A – wskazuje dalsze prowadzenie w/w instalacji wraz z docelową lokalizacją węzła w 
budynku obecnie zlokalizowanego w kontenerze.
Projekt 4C – wskazuje na adaptację istniejącego układu cieplnego zlokalizowanego w kontenerze (nie 



przewidywane są zmiany co przeznaczenia obecnie funkcjonujących rozwiązań technicznych)  do 
projektowanego systemu cieplnego obiektu.

PYTANIE  NR  148
Dotyczy sieci wodociągowej: Prosimy o wskazanie, którego profilu z rys. PZd-02 dotyczy zapis z
 opisu PW BRANŻA SANITARNA CZ. 8D ze strony 3 pkt. 4 akapit czwarty: „Wykonanie 
zewnętrznej instalacji wody zimnej Dz110 na odcinku od pomieszczenia wodomierza do włączenia się 
do istniejących instalacji wody zimnej w rejonie stadionu”.
ODPOWIEDŹ
Temat dotyczy wodociągu wskazanego na rysunku PZ01 – „Plan zewnętrznych sieci, przyłączy i 
instalacji sanitarnych” oznaczonych punktami od  Bwz-W1.1 do pkt W1.6.  Lokalizacja wskazanych 
punktów na rysunku PZ01 oraz przedmiotowy profil z rysunku PZd-02 na którym podane są te 
charakterystyczne punkty wskazują poniższe wycinki.

 od pkt. Bwz

 do pkt. W1.6

Profil z rys. PZd-02:



PYTANIE  NR  149
Dotyczy sieci wodociągowej: Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej, o którą komorę 
wodomierzową i o który istniejący przyłącz wody chodzi (lokalizacja, wyposażenie, wielkość itp.) w 
opisie PW BRANŻA SANITARNA CZ. 8D ze strony 3 pkt. 4 akapit drugi, których likwidację należy 
wykonać wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
ODPOWIEDŹ
Temat dotyczy istniejącej komory wodomierzowej oraz przyłącza wody obecnie obsługujących 
obiekty MOSiR. Lokalizacja wg ogólnego rysunku – „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Screen 
poniżej:

PYTANIE  NR  143
Prosimy o potwierdzenie czy wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres opracowania
tj. wykończenia posadzki, ścian, sufit podwieszony/strop.
ODPOWIEDŹ: 
Wykończenie  pomieszczenia  BU+1.03  tj.  wykończenie  posadzki,  ścian,  sufit   podwieszany  nie
wchodzi  w zakres obecnego postępowania przetargowego.

PYTANIE  NR  144
Jeśli wykończenie pomieszczenia BU.+1.03 wchodzi w zakres opracowania to prosimy    o podanie
rozwiązań dotyczących: sufitu podwieszonego (rodzaj i wysokość sufitu), wykończenia ścian (rodzaj i
wysokość  zastosowanego  materiału/rozwiązania),  wykończenia  posadzki  (rodzaj  i  powierzchnie
zastosowanego  materiału/rozwiązania).  Np.  brak  rozwiązania  sufitu  podwieszonego  na  rzutach
sufitów podwieszonych.
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu 143.



PYTANIE  NR  153
Prosimy  o  dokładne  wskazanie  stanowisk  obsługi  administracyjno-biurowej  budowy,  na  których
osoby  z  personelu  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  Dalszego  Podwykonawcy  muszą  zostać
zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt a) Umowy.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z art. 29 ust 3a  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał zakres czynności
które winny być wykonywane przez osoby zatrudnione w formie etatu, w tym także  zakres obsługi
administracyjno-biurowej  budowy.  Wykonawca  winien  samodzielnie  ustalić  strukturę  realizacji
przedmiotu  zamówienia,  decydując  ile  osób  i  na  jakich  stanowiskach  wskaże  do  wykonywania
przedmiotowego zakresu realizacji umowy.  

PYTANIE  NR  154

Prosimy o wyjaśnienie czy w pom. PŁ.+1.02 (Widownia pływalni), HG.+1.01 (trybuny), HG.+1.02 
(komunikacja) prefabrykowane trybuny (posadzka)  należy zgodnie z rys. „Rzut poziomu +1_część A,
B – Zestawienie powierzchni poziomych (PŁ.+1.02, HG.+1.01, HG.+1.02 – BETON P2)” wykończyć 
warstwą betonu polerowanego o gr. 7cm zatartą na gładko.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że w pom. PŁ.+1.02 (Widownia pływalni), HG.+1.01 (trybuny), HG.+1.02 
(komunikacja) prefabrykowane trybuny (posadzka)  należy zgodnie z rys. „Rzut poziomu +1_część A,
B – Zestawienie powierzchni poziomych (PŁ.+1.02, HG.+1.01, HG.+1.02 – BETON P2)” wykończyć 
warstwą betonu polerowanego o gr. 7cm zatartą na gładko.

PYTANIE  NR  155
Wg dokumentacji jest rozbieżność w warstwie wykończeniowej posadzki w pomieszczeniu PŁ.+1.01 
(hol widowni). Na rysunku „Rzut poziomu +1_część A – Zestawienie powierzchni poziomych” ww 
pomieszczeniu jako warstwa wykończeniowa jest beton polerowany o gr. 7cm zatarty na gładko a wg 
rysunku „Przekrój B-B rys. A09 – oś 01 (poziom +4.17 – warstwa „St1”)” żywica epoksydowa gr. 
0,3cm. Proszę  o wyjaśnienie rozbieżności i podanie jaką warstwę wykończeniową na posadzce należy
przyjąć w pomieszczeniu PŁ.+1.01.
ODPOWIEDŹ
W pomieszczeniu PŁ.+1.01 (hol widowni), zgodnie z rys. „Rzut poziomu +1_część A – Zestawienie 
powierzchni poziomych”, jako warstwę wykończeniową należy przyjąć beton polerowany o gr. 7cm 
zatarty na gładko.

PYTANIE  NR  156
Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy przekrojami a rzutami architektury (zestawienia 
posadzek) prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Rzuty posadzek z naniesionymi warstwami 
wykończeniowymi posadzek w każdym pomieszczeniu wraz z ich opisem.
ODPOWIEDŹ
Warstwy posadzkowe są opisane w zestawieniu na rzutach przy numerze i nazwie każdego 
pomieszczenia.  Pliki o nazwach jak niżej stanowią załączniki do odpowiedzi:
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_A POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A01_B POZIOM -1_pyt 137_138_139_156_182
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R3-A02_A POZIOM 00_pyt139_156_175_177
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A02_B POZIOM 00_pyt139_156_175_177
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_156_176_178
- hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM +1_pyt139_156_176_178
Ponadto dla większości pomieszczeń są wykonane rysunki szczegółowe w Tomie Architektura 
Wnętrz, gdzie pokazano układ posadzek.
Rozbieżności w opisie posadzek pomiędzy przekrojami a rzutami zostały poprawione poprzez 



dokonanie rewizji warstw wykończeniowych w zestawieniach na przekrojach. Są to rysunki o 
nazwach:
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a08-przekrój A_pyt156_164_165_167_172
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a09_przekrój B_pyt156_164_165_167_172
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a10 przekrój C_pyt156_164_165_167_172
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11przekrój D_pyt156_164_165_167_172
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11Aprzekrój E_pyt156_164_165_167_172
- hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11Bprzekrój F_pyt156_164_165_167_172

PYTANIE  NR  157
 Ze względu na mało czytelny Projekt Zagospodarowania Terenu, prosimy o dołączenie  schematu 
zasilania oświetlenia zewnętrznego celem  weryfikacji ilości.
ODPOWIEDŹ
Schemat zasilania oświetlenia zewnętrznego jest wykonany. Przedstawiono go na rys. E 55 i E 56.

PYTANIE  NR  159
Prosimy o odpowiedź czy instalacja ESOK będzie stanowiła nowy niezależny system, czy będzie 
nawiązaniem do istniejącego systemu.
ODPOWIEDŹ
Potwierdzamy, że instalacja ESOK będzie stanowiła nowy, niezależny system, nie będzie 
nawiązaniem do istniejącego systemu (ESOK powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne 
lokalizacje).

PYTANIE  NR  158
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiary.
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający określił rozliczenie ryczałtowe dla całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca więc
jest  zobowiązany  do  wyceny  oferty  na  podstawie  dokładnej  analizy   przekazanej  dokumentacji
Projektowej i innych dokumentów  udostępnionych w ramach postępowania.
Zamawiający  przekazuje  przedmiary  z  zastrzeżeniem  iż  są  to  dokumenty  dodatkowe,   jedynie
wspomagające wykonawcę w procedurze wyceny kwoty ryczałtowej. Przekazane  przedmiary, nie
mogą  być podstawą  wyceny oferty przez Wykonawcę, a ich teść nie jest wiążąca dla Zamawiającego,
a wykonawca korzysta z ich treści na własną odpowiedzialność.     

PYTANIE  NR  160
     Wg formularza 2.2 (formularz cenowy zestawienie cen ryczałtowych) wartość za przedmiot 
zamówienia

     należy podać w rozbiciu na roboty dla hali sportowej bez części basenowej oraz roboty dla części

     basenowej. Instalacje i urządzenia sanitarne i elektryczne dotyczące np. części basenowej 
przechodzą/znajdują się też w części hali sportowej. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie,

że  instalacje/urządzenia sanitarne i elektryczne obsługujące np. część basenową a znajdujące się 
w części hali sportowej należy przyporządkować do części basenowej i analogicznie 
instalacje/urządzenia obsługujące część     hali sportowej a znajdujące się w części basenowej należy 
przyporządkować do części hali sportowej.

ODPOWIEDŹ

Sposób podzielenia Instalacji Sanitarnych został przedstawiony w odpowiedzi na pytanie 170 części 
IV.

Podział Inwestycji na część basenową i część hali sportowej dla zakresu Instalacji Elektrycznych i 



Teletechnicznych reprezentują rysunki z podziałem na strefy zasilania, które załączono do odpowiedzi 
nr 170 części IV, o nazwach:

242_PW_ELE_E23_Rzut_poziomu_-1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170

242_PW_ELE_E24_Rzut_poziomu_0_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170

242_PW_ELE_E25_Rzut_poziomu_+1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170

242_PW_ELE_E26_Rzut_poziomu_+2_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170

PYTANIE  NR  161

Ilości klap rewizyjnych wg rzutów sufitów podwieszonych różnią się od ilości klap rewizyjnych jakie 
występują na rys. A-32 „Zestawienie klap rewizyjnych w sufitach  g-k”. Prosimy o wskazanie które 
rozwiązanie jest poprawne.

ODPOWIEDŹ

Rzuty sufitów stanowią nadrzędne rysunki jeśli chodzi o ilość klap rewizyjnych.

PYTANIE  NR  162

Według przekroju Pg 3’ (podłoga pom. Siłowni i Sali rozgrzewkowej) oraz pkt. 4.4.1 „Opis techniczny
– Technologia sportowa” układ warstw posadzkowych w pom. HT.-1.14 (Siłownia) różni się od 
układu warstw posadzkowych dla tego samego pomieszczenia wg. Specyfikacji Technicznej B2-07-
POSADZKA SPORTOWA pkt. 2.2 „P_11 – Nawierzchnia sportowa PCV (sala treningowa i 
siłownia)”. Prosimy  o wskazanie poprawnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ
Poprawne rozwiązanie jest podane w Opisie Technicznym – Technologia Sportowa w pkt. 4.4.1.

PYTANIE  NR  163
Według przekroju Pg 2 (podłoga arena główna) oraz pkt. 4.1.1; 4.1.2 „Opis techniczny – Technologia 
sportowa” układ warstw posadzkowych w pom. HG.-1.01 (Boisko Główne) różni się od układu 
warstw posadzkowych dla tego samego pomieszczenia wg. Specyfikacji Technicznej B2-07- 
POSADZKA SPORTOWA pkt. 2.2 „P_6 – Nawierzchnia sportowa drewniana (Hala Główna)”. 
Prosimy o wskazanie poprawnego rozwiązania i podania ostatecznej wysokości systemu - 69mm 
(Specyfikacji Technicznej B2-07- POSADZKA SPORTOWA) czy 57mm (Opis techniczny – 
Technologia sportowa).

ODPOWIEDŹ                                                                                                                                        
Poprawne rozwiązanie jest podane w Opisie Technicznym – Technologia Sportowa w pkt. 4.1.1; 4.1.2.
Poprawna wysokość systemu to 57 mm.

PYTANIE  NR  164
Według przekroju B-B Architektury  strop w osi 0.2 jest oznaczony jako „Pg6” (warstwa 
wykończeniowa – żywica epoksydowa 0,3cm). Według rzutu architektury: ”Rzut poziomu 0_część A 
rys. A02_A” w osi 0.2 znajdują się m.in. pom. PŁ.0.02; PŁ.0.09. Na zestawieniu powierzchni 
pomieszczeń warstwą wykończeniową dla tych pomieszczeń jest Beton polerowany P2. Według 
przekrojów inny jest układ warstw podposadzkowych dla warstwy wykończeniowej Beton 
polerowany P2 a inny dla Pg6. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie jest poprawne zarówno jeśli 
chodzi o warstwę wykończeniową jak i  warstwy podposadzkowe.                                                          
ODPOWIEDŹ                                                                                                                                         
Warstwa wykończeniowa posadzki w pom. PŁ0.02 oraz PŁ. 0.09  to Beton polerowany P2. Warstwy 
posadzkowe to:
            - warstwa betonu polerowanego 9 cm w pom. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni masą 



uszczelniającą
            - folia PE
            - styropian elastyczny EPS200 3cm
            - płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
            - styropian 10cm
            - folia PE
            - 2 warstwa: mineralna masa uszczelniająca
            - 1 warstwa: mineralna masa uszczelniająca + tkanina zbrojąca
            - grunt: preparat krzemionkujący
            - podposadzkowy podkład – chudy beton
            - piasek ubity zagęszczony warstwami 30cm - Is = 0,98  

PYTANIE  NR  165
Według zestawień pomieszczeń na rzutach architektury żywica epoksydowa P_1 i P_8 występuje na 
basenie i na hali sportowej tylko na kondygnacji -1. Według przekrojów architektury żywica 
epoksydowa występuje w następujących elementach: Pg1 – (podłoga na gruncie) - ok; Pg6 – (podłoga 
na gruncie) - ok; St2’ – (strop międzykondygnacyjny) - !!!; St2A – (strop międzykondygnacyjny) - !!!;
St2 – (strop międzykondygnacyjny) - !!!; St1A – (strop międzykondygnacyjny) - !!!; St1 – (strop 
międzykondygnacyjny) - !!!. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zestawieniami 
pomieszczeń a przekrojami architektury odnośnie warstwy wykończeniowej żywicy epoksydowej i 
warstw podposadzkowych.
ODPOWIEDŹ
Prawidłowe oznaczenie warstw wykończeniowych posadzek pomieszczeń znajduje się w zestawieniu 
pomieszczeń na rzutach architektury. Zgodnie z nimi żywica epoksydowa P_1 i P_8 występuje na 
basenie i na hali sportowej tylko na kondygnacji -1.
Uzupełnienie odpowiedzi stanowią rysunki, które załączono do odpowiedzi na pyt. nr 124 z części 
pytań III, o nazwach:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_A  RZUT SUFITÓW -1_pyt124_125_165
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW 
-1_pyt124_125_134_136_165_167

PYTANIE  NR  166
Prosimy o potwierdzenie, że na trybunach prefabrykowanych hali głównej i części basenowej (według
zestawień pomieszczeń na rzutach architektury) warstwą wykończeniową posadzki jest beton 
polerowany P2 oraz o podanie jego grubości. Według nas powinna być to żywica epoksydowa.

ODPOWIEDŹ                                                                                                                                            
Według założeń projektowych warstwa wykończeniową jest beton polerowany. Grubość elementu 
prefabrykowanego to 13cm. Element należy od góry wypolerować.

PYTANIE  NR  167
Według zestawień pomieszczeń na rzutach architektury warstwa wykończeniowa posadzki „Beton 
polerowany P2” występuje w pom. HG.-1.48 i HG.-1.49.  W pomieszczeniu HG.-1.49 według 
przekroju C-C architektury w osi L na kondygnacji -1 jest to warstwa Pg1 (żywica epoksydowa 
0,3cm). Prosimy                             o wyjaśnienie rozbieżności i informację jaką warstwę 
wykończeniową posadzki należy przyjąć w pomieszczeniach HG.-1.48 i HG.-1.49.                               
ODPOWIEDŹ                                                                                                                                        
Poprawne oznaczenie znajduje się w zestawieniu pomieszczeń na rzutach architektury. Należy przyjąć 
warstwę wykończeniową „Beton Polerowany B2”.
Uzupełnienie odpowiedzi stanowi rysunek, który załączono do odpowiedzi na pyt. nr 124 z części 
pytań III, o nazwie:



hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-24_B RZUT SUFITÓW 
-1_pyt124_125_134_136_165_167

PYTANIE  NR  168
Prosimy o przesłanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla konstrukcji stalowej.
ODPOWIEDŹ                                                                                                                                 
Dokumentacja wykonawcza dla konstrukcji stalowej znajduje się w części 3-Konstrukcja w tomie K. 
Zawarte w tej części rysunki są wystarczające do wykonania dokumentacji warsztatowej. Konstrukcje 
stalowe zostały podzielone na 9 etapów realizacji oznaczonych następującymi numerami 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90. W każdym z etapów pokazano szczegółowe rozwiązanie geometryczne 
wiązarów, stężeń, słupów, rygli oraz węzłów połączeniowych wraz ze śrubami. Na elementach 
wysyłkowych (wiązary, stężenia) pokazano profile stalowe z jakich należy te elementy wykonać. W 
miejscach, w których było to wymagane  pokazano kotwy stalowe do połączenia elementów 
stalowych z elementami żelbetowymi (słupy, ściany, belki).

Zestawienia stali dla poszczególnych etapów zostały dołączone do odpowiedzi na pytanie nr 36 z 
części pytań II. Są to rysunki o nazwach:

etap 10    "TS10_HALA_WIDOWISKOWA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 20    "TS20_HALA_BOISKO+BASEN_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 30    "TS30_PODCIEŃ_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 40    "TS40_FASADA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 50    "TS50_ZADASZENIE_X2-1_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 60    "TS60_PODK.CENTRL_LISTA_MATERIAŁOWA_20170907_pyt36"
etap 70    "TS70_PODK.FOTOWOLTAIKA_LISTA_MATERIAŁOWA_20170823_pyt36"
etap 80    "TS80_OBUDOWA KANAŁÓW_LISTA_MATERIAŁOWA_20170823_pyt36"
etap 90    "TS90_SUFIT PODW.GIETY_LISTA_MATERIAŁOWA_20170908_pyt36"

PYTANIE  169
W związku z podziałem inwestycji na część basenową i cześć hali sportowej  prosimy o wyjaśnienie 
do jakiego elementu robót należy przypisać technologię    węzła cieplnego.
ODPOWIEDŹ                                                                                                                                     
Technologia węzła cieplnego należy do części hali sportowej

PYTANIE  NR  170                                                                                                                                    
W związku z podziałem inwestycji na część basenową i elementy jak poniżej:

B INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
D WYPOSAŻENIE
1 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
Prosimy o wyjaśnienie do jakiego elementu robót należy przypisać:
-02C_TECHNOLOGIA BASENOWA
-rury kanalizacji sanitarnej
-instalacja c.t. zasilająca wymiennik basenowe
-instalacja ogrzewania podłogowego hali basenowej
-technologia węzła cieplnego
-instalacja hydrantowa
-instalacje wody zimnej, ciepłej (55) i cyrkulacji
-instalacje wody ciepłej (38) i cyrkulacji
-instalacja kanalizacji sanit. prowadzona pod płytą fundamentową – basenowa
-instalacja kanalizacji sanit. prowadzona pod płytą fundamentową – odprowadzajaca ścieki z poziomu 
-1
-instalacja kanalizacji sanit. prowadzona pod płytą fundamentową – odprowadzajaca ścieki z 
poziomów wyższych



-instalacje rurowe pokazane na rys.7 w proj. 02C_TECHNOLOGIA BASENOWA
ODPOWIEDŹ
Instalacje z zakresu Tomu _02C_TECHNOLOGIA BASENOWA należą do części basenowej.
Podział Inwestycji na część basenową i część hali sportowej dla zakresu Instalacji Elektrycznych i 
Teletechnicznych reprezentują załączone rysunki z podziałem na strefy zasilania:
242_PW_ELE_E23_Rzut_poziomu_-1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
242_PW_ELE_E24_Rzut_poziomu_0_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
242_PW_ELE_E25_Rzut_poziomu_+1_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
242_PW_ELE_E26_Rzut_poziomu_+2_Podzial_na_strefy_zas(A3)_pyt170
Do basenu należą obszary zasilane z rozdzielnic -1RPL, ORPL1, ORPL2, 1RPL1, 1RPL2. Pozostałe 
obszary należą do hali.

Podział inwestycji na część basenową i część hali sportowej dla zakresu Instalacji Sanitarnych
został przygotowany wg podziału jaki przedstawiono poniżej na rysunkach poszczególnych poziomów
budynku:









PYTANIE  NR  171
Prosimy o podanie wymaganych punktów pracy pomp w przepompowniach (Q i H).    
Pompy dobiera się na punkt pracy a nie na zakres charakterystyki pracy, gdyż nie  wiadomo w jakim 
fragmencie zakresu pompy w rzeczywistości mają pracować.
ODPOWIEDŹ
W pompowni w części opisowej i rysunkowej oznaczonej symbolem pKD1 i pKD2, należy 
zamontować po dwie pompy o parametrach jednej pompy:
Przepływ G = 10 l/s, wysokość podnoszenia H=8 m.s.w.
Standardowo pompy  pracują w układzie naprzemiennym, w sytuacjach awaryjnych (deszcze 
nawalne) przy wzroście napełnienia przepompowni powyżej ustalonego poziomu  automatyka 



powinna umożliwić pracę pomp równolegle.

W pompowni w części opisowej i rysunkowej oznaczonej symbolem pKD3 i pKD4, należy 
zamontować po dwie pompy o parametrach jednej pompy:
Przepływ G = 2 l/s, wysokość podnoszenia H=7 m.s.w.
Standardowo pompy  pracują w układzie naprzemiennym, w sytuacjach awaryjnych (deszcze 
nawalne) przy wzroście napełnienia przepompowni powyżej  ustalonego poziomu automatyka 
powinna umożliwić pracę pomp równolegle.

--------------------------------------------------------------

PYTANIE  NR  172
Według opisu warstw stropów na rysunkach przekrojów architektury tj. St6, St7, St7’, Pg1’ – warstwą 
wierzchnią stanowi „beton impregnowany zatarty na gładko”; St1’, St2” – warstwą wierzchnią 
stanowi „warstwa betonu polerowanego 7cm”. Zestawienia powierzchni pomieszczeń (na rzutach 
architektury) jako warstwę wykończeniową dotyczącą w/w zagadnień wskazują tylko „Beton P_2” i 
nie rozgraniczają pomieszczeń według powyższych opisów warstw na przekrojach. Prosimy o 
wyjaśnienie w których pomieszczeniach należy wykonać beton polerowany wg. opisów St1’, St2 a w 
których beton impregnowany zatarty na gładko wg opisów St6, St7, St7’, Pg1’.
ODPOWIEDŹ:                                                                                                                                        
Właściwe oznaczenie powierzchni znajduje się na rzutach architektury i jest to Beton P_2, czyli beton 
polerowany.
Rozbieżności w opisie posadzek pomiędzy przekrojami a rzutami zostały poprawione poprzez 
dokonanie rewizji warstw wykończeniowych w zestawieniach na przekrojach. Są to załączone  do 
odpowiedzi na pyt. nr 156 z części pytań III, rysunki o nazwach:

– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a08-przekrój 
A_pyt156_164_165_167_172
– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a09_przekrój 
B_pyt156_164_165_167_172
– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a10 przekrój 
C_pyt156_164_165_167_172
– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11przekrój 
D_pyt156_164_165_167_172
– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11Aprzekrój 
E_pyt156_164_165_167_172
– hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11Bprzekrój 
F_pyt156_164_165_167_172

PYTANIE  NR  173
Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury posadzka w pom. BU.+1.10 i BU.+1.11 jest 
opisana jako Beton P_2. Według rys. AW-47.1 „BAR PRZY SPA RZUTY” posadzka w ww 
pomieszczeniach jest opisana jako P_5 PŁYTKA BIAŁA. Prosimy o wskazanie prawidłowego 
rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
 Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. BU.+1.10 i BU.+1.11, jest 
zastosowanie płytki P_5, zgodnie z rys. AW-47.1 „BAR PRZY SPA RZUTY”.
PYTANIE  NR  174
Według tabeli wykończeń płytka ścienna PŁ_17 ma wymiary 29.6x59.2cm. Według rys. AW-30.3 
„SZATNIA I SANITARIATY BASENOWE” na kładzie ściany G-G jest opisana jako płytka ścienna 
PŁ_17 NIEBIESKA 60x60cm. Prosimy o wskazanie który wymiar i jakie parametry płytki należy 
przyjąć do wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. „SZATNIA I SANITARIATY 
BASENOWE”, jest zastosowanie płytki P_17 niebieskiej o wymiarach 60x 60cm, zgodnie z rys. AW-
30.3.



PYTANIE  NR  175
Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury posadzka w pom. PŁ. 0.30 jest opisana jako 
gres P_7. Według rys. AW-32 „TOALETA PRACOWNICZA PŁ.030” posadzka  jest opisana jako P_5
PŁYTKA BIAŁA. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. PŁ. 0.30 „TOALETA 
PRACOWNICZA”, jest zastosowanie płytki P_5, zgodnie z rys. AW-32.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone do odpowiedzi na pyt. nr 139 z części pytań III, rysunki o 
nazwach:
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R3-A02_A POZIOM 00_pyt139_156_175_177
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A02_B POZIOM 00_pyt139_156_175_177

PYTANIE  NR  176
Według tabeli wykończeń w opisie materiałów: „PODŁOGI” występują 2 rodzaje płytek podłogowych
P_9 i P_10. Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury jako wierzchnia warstwa 
posadzki w żadnym pomieszczeniu nie występują płytki P_9 i P_10. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności i wskazanie bądź wykluczenie ww płytek (w jakich pomieszczeniach występują / nie 
występują).
ODPOWIEDŹ:
Płytki P_9 oraz P_10 występują na posadzce w pomieszczeniach toalet VIP o numerach HG.+1.23 i 
HG.+1.24, co jest pokazane na rysunkach AW-20.1 oraz AW-21.1.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone do odpowiedzi na pyt. nr 139 z części pytań III, rysunki o 
nazwach:
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_156_176_178
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM +1_pyt139_156_176_178

PYTANIE  NR  177
Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury posadzka w pom. AD.0.12 jest opisana jako 
płytka podłogowa Gres P_4. Według rys. AW-40 „RECEPCJA CZĘŚCI SPORTOWEJ” posadzka jest 
w ww pomieszczeniu opisana jako  płytka podłogowa P_4A. Prosimy o wskazanie prawidłowego 
rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:                                                                                                                                 
Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. AD. 0.12 „RECEPCJA CZĘŚCI 
SPORTOWEJ”, jest zastosowanie płytki P_4A, zgodnie z rys. AW-40.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone do odpowiedzi na pyt. nr 139 z części pytań III, rysunki o 
nazwach:
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R3-A02_A POZIOM 00_pyt139_156_175_177
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A02_B POZIOM 00_pyt139_156_175_177

PYTANIE  NR  178
Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury posadzka w pom. AD.+1.11 jest opisana 
jako płytka podłogowa Gres P_4. Według rys. AW-44 „POM. SOCJALNE” posadzka jest w ww 
pomieszczeniu opisana jako  płytka podłogowa P_4A. Prosimy o wskazanie prawidłowego 
rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. AD.+1.11 „POM. SOCJALNE”, jest 
zastosowanie płytki P_4A, zgodnie z rys. AW-44.
Uzupełnieniem odpowiedzi są załączone do odpowiedzi na pyt. nr 139 z części pytań III, rysunki o 
nazwach:
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM +1_pyt139_156_176_178
-hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM +1_pyt139_156_176_178

PYTANIE  NR  179
Dot. zabudowy meblowej:Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal zabudowy barowej o 
oznaczeniu M_19.



ODPOWIEDŹ:
Dokumentacja została uzupełniona o detal zabudowy barowej o oznaczeniu M_19. Jest to rys. o 
nazwie AW-24.4 „DETAL ZABUDOWY M_19”.
Do odpowiedzi załączono rysunek o nazwie: vip-e_2017-10-04_R1-AW.24.4-POMIESZCZENIE VIP-
ZABUDOWA M_19_pyt179.

PYTANIE  NR  180
Prosimy o potwierdzenie że kostka i obrzeża granitowe powinny mieć kolor szary.

ODPOWIEDŹ:                                                                                                                             
Zaprojektowano pasy rozdzielające nawierzchnie ciągów pieszych jak i nawierzchnie opasek 
najazdowych przy zjazdach wykonane z kostki granitowej w kolorze grafitowym. W analogicznym 
kolorze zastosować elementy na obrzeże z kostki granitowej.  

PYTANIE  NR  181                                                                                                                                   
Prosimy o potwierdzenie że palisadę należy wykonać z elementów betonowych.
ODPOWIEDŹ:
Potwierdzamy iż w miejscach projektowanych odcinków palisady należy zastosować palisadę 
betonową w kolorze granit jasny tj. w kolorze dopasowanym do zastosowanych w innych miejscach 
krawężników granitowych.

PYTANIE  NR  182
Według zestawienia pomieszczeń na rzutach architektury posadzka w pom. HG.-1.53 jest opisana jako
żywica epoksydowa P_8. Według rys. AW-07 „POM. SOCJALNE POZIOM -1” posadzka jest w ww 
pomieszczeniu opisana jako żywica epoksydowa P_1. Prosimy o wskazanie prawidłowego 
rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem dla wykończenia posadzki w pom. HG.-1.53, jest zastosowanie żywicy 
epoksydowej P_1 w kolorze jasnym szarym, zgodnie z rys. AW-07 „POM. SOCJALNE POZIOM -1”.

PYTANIE  NR  183
Dotyczy sieci i przyłączy co: Czy roboty obejmujące wykonanie przebudowy     
istniejącej instalacji w komorze K1 (na przyłączu zgodnie z projektem głównym)  oraz wykonanie 
fragmentu przyłącza cieplnego 2xDN150 (wg trasy PG ) będą    
zrobione przez MPEC i nie należy tego wyceniać , czy będą w zakresie przetargu        
i należy ująć  w wycenie?
ODPOWIEDŹ:
Wykonanie przebudowy węzła oraz przyłącza głównego SCP 2x150 jest w zakresie przetargu i należy 
je wycenić.

PYTANIE  NR  184
Dotyczy sieci i przyłącza wody:  Czy w zakresie przyłącza wody wskazanego w Projekcie 
Technologii Organizacji Robót Branżowych pomiędzy wpięciem pkt.2.1 a kontenerem pkt. 2.2 i 
docelowym przyłączem  wody do istniejącej instalacji w obrębie obecnie zlokalizowanego kontenera 
pkt.2.3, należy założyć po likwidację kontenera ( oznaczonego jako pkt. 2.2 )  konieczność 
ostatecznego spięcia tych dwóch fragmentów wodociągu z jednoczesnym demontażem pomiaru 
zużycia wody dla celów Budowy? ODPOWIEDŹ:
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 nowoprojektowanego budynku. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasu przeniesienia 
węzła cieplnego oraz przyłącza wody." 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr.146

PYTANIE  NR  185
W projekcie wykonawczym technologii uzdatniania wody występuje poz. ZJ -Zjeżdżalnia dziecinna, 
która znajduje się wyłącznie jako wymieniona pozycja w zestawieniu urządzeń w projekcie 
technologii uzdatniania. Prosimy o uzupełnienie rys. zjeżdżalni na rzutach budynku basenu bo nie 
występuje ona na żadnych rysunkach.

ODPOWIEDŹ:
Zjeżdżalnia jest pokazana na rzucie architektury, na rys. nr A02_A. Zjeżdżalnia znajduje się w osiach 
0.11-0.12, przy osi X1.

PYTANIE  NR  186
Dotyczy sieci i przyłącza co dla nowej lokalizacji kontenera: Jaki zakres robót na               
przyłączu co wskazanym w pkt 1.3 w Projekcie Technologii Organizacji Robót  
Branżowych pomiędzy wpięciem a kontenerem pkt. 2.2, należy założyć po  
ostatecznej  likwidacji kontenera (oznaczonego jako pkt. 2.2)?
ODPOWIEDŹ:
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 nowoprojektowanego budynku. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasu przeniesienia 
węzła cieplnego oraz przyłącza wody." 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr.146

PYTANIE  NR  187
Jeśli zakres robót obejmujący wykonanie przekładek, przepięć i przyłączy tymczasowych i 
docelowych sieci ma być wykonywany zgodnie z Projektem Technologii Organizacji Robót 
Branżowych, to prosimy również o udostępnienie schematów montażowych obejmujących roboty w 
kontenerze ( pkt 1.5), szatni (pkt
1.7), komorze filtracyjnej (1.6), niezbędne do likwidacji istniejącego kontenera ( pkt 1.4 ). 
Równocześnie prosimy o wskazanie jaki ewentualnie zakres niezbędnych robót  przepięciowych na 
pozostałych sieciach należy wykonać a powiązanych z likwidacją  dotychczasowego kontenera.
ODPOWIEDŹ:
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 nowoprojektowanego budynku. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasu przeniesienia 
węzła cieplnego oraz przyłącza wody." 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr.146

PYTANIE  NR  188
W Projekcie Wykonawczym, część 5c. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE 
NISKOPRĄDOWE istnieje rozbieżność w określeniu kabla światłowodowego pomiędzy punktami 
dystrybucyjnymi. Opis Projektu w tej część precyzuje 12 włókien, legenda na rzucie T26, 8 włókien. 
Prosimy o doprecyzowanie ilo włóknowy światłowód należy ułożyć pomiędzy poszczególnymi 
punktami dystrybucyjnymi FD a BD. Ilo włóknowy światłowód należy ułożyć do gniazd 1FOC. Ilo 
włóknowy światłowód należy ułożyć pomiędzy BD a WB i FB.
ODPOWIEDŹ:
Pomiędzy szafami FD, a BD należy ułożyć światłowód wielomodowy 12 włókien.

Do gniazd 1FOC należy ułożyć światłowód wielomodowy 4 włókien.

Pomiędzy WB i FB, a BD należy ułożyć światłowód wielomodowy (oznaczenie MM) oraz 
jednomodowy (oznaczenie SM) 8 włókien.

PYTANIE  NR  189
Dotyczy instalacji fotowoltaicznej. Prosimy o udostępnienie szczegółowego projektu instalacji 
fotowoltaicznej – opisu technicznego, rodzaju i projektu podkonstrukcji, miejsca montażu 
poszczególnych elementów (poza panelami) itp. Na chwilę obecną udostępniony jest jedynie rys. E20 
z rzutem dachu oraz E30 - schemat rozdzielnicy RPV.
ODPOWIEDŹ:
 Na rysunku E20 wskazana jest lokalizacja poszczególnych paneli wraz z konstrukcją pod panele. 
Konstrukcja montowana do konstrukcji ażurowej przestrzeni technicznej, panele pod kątem 15°. 
Wykonawca na etapie wyceny paneli PV powinien zwrócić się do dostawcy konstrukcji o konstrukcję 
spełniającą wymagania montażowe. Konstrukcja pod PV był przekazywana branży budowlanej na 
etapie projektu. Rysunek E30 przedstawia schemat podłączenia konkretnych stringów paneli do 
inwertera oraz inwerterów do rozdzielnicy RPV.
Załączono rysunki wykonawcze konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych o nazwach:
43-07_17-PR -Schemat montażowy -P1_pyt189
43-07_17-PR -Schemat montażowy -P2_pyt189
43-07_17-PR -Schemat montażowy -P3_pyt189
43-07_17-PR -Schemat montażowy -Podkonstrukcja_pyt189
43-07_17-PR -Schemat montażowy -Propozycja montażu_pyt189

PYTANIE  NR  190
Dotyczy mechaniki scenicznej: Prosimy o potwierdzenie, że system mechaniki scenicznej jest poza 
zakresem przetargu. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie szczegółowego zestawienia 
urządzeń, materiałów i elementów systemu mechaniki scenicznej. Bez takiego zestawienia nie ma 
możliwości wyceny tego systemu.
ODPOWIEDŹ: System mechaniki scenicznej jest w zakresie przetargu. Ilości materiałów i elementów
systemu zostały podane w STWIOR na stronach nr 9 – 15.



PYTANIE  NR  191
Prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie estradowe jest poza zakresem przetargu.        W przeciwnym 
wypadku prosimy o dostarczenie szczegółowego zestawienia wszystkich elementów oświetlenia 
estradowego. Bez takiego zestawienia nie ma możliwości wyceny oświetlenia.
ODPOWIEDŹ:
Oświetlenie estradowe jest poza zakresem postępowania przetargowego.    
    
PYTANIE  NR  192
Prosimy o potwierdzenie, że system sterowania mechaniką sceniczną jest poza zakresem przetargu. W 
przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie szczegółowo rozrysowanej rozdzielni sterującej 
mechaniką sceniczną.
ODPOWIEDŹ:
System sterowania mechaniką estradową jest w zakresie przetargu. W związku z tym, iż na rynku 
istnieje wielu producentów systemów sterowania mechaniką sceniczną, po stronie wykonawcy jest 
wybór rozwiązania tak aby spełnione były wymagania uwzględnione w projekcie wykonawczym. W 
dokumentacji opisano zasady działania, funkcjonalność oraz warunki bezpieczeństwa, a po stronie 
wykonawcy leży wybór technologii zgodny z założeniami projektowymi.

PYTANIE  NR  193
Prosimy o dostarczenie schematu rozdzielnicy SOMS zasilania odbiorów mechaniki scenicznej. Taki 
schemat nie został dołączony do materiałów przetargowych a taka rozdzielnica jest wymieniona w 
projekcie wykonawczym elektrycznym.
ODPOWIEDŹ:
Szafa SOMS jest to szafa RMS w dokumentacji mechaniki estradowej.

PYTANIE  NR  194
Prosimy o dostarczenie schematów rozdzielnic 1RTS1, 1RTS2, 1RTS3  zasilania odbiorów mechaniki 
scenicznej. Takie schematy nie zostały dołączone do materiałów przetargowych.
ODPOWIEDŹ:
Rozdzielnice 1RTS1, 1RTS2, 1RTS3 są poza zakresem zamówienia i są to rozdzielnice dodatkowe – 
projekt zakładała zabezpieczenie odpowiedniej mocy, zabezpieczenia w rozdzielni oraz kabla 
zasilającego na potrzeby technologii sceny.  Dzięki temu w przyszłości Zamawiający będzie mógł 
dodać wyżej wymienione rozdzielnice. Kabel zasilający rozdzielnice należy doprowadzić we 
wskazane miejsca, zostawić zapas oraz odpowiednio zabezpieczyć.

PYTANIE  NR  195
Prosimy o informacje z jakich elementów mają się składać gniazda dla technologii scenicznej G1 i G2.
ODPOWIEDŹ:                                                                                                                                           
Jak w legendzie na rysunku np. E10 – jest to „GNIAZDO WTYCZKOWE 4P+PE, 63A, 400V, IP44”.

PYTANIE  NR  196
Prosimy o dostarczenie szczegółowego zestawienia urządzeń, materiałów i elementów systemu 
elektroakustyki. Bez takiego zestawienia nie ma możliwości wyceny tego systemu.
ODPOWIEDŹ:
W Opisie i STWiOR elektroakustyki są wyszczególnione i szczegółowo wyspecyfikowane wszystkie 
urządzenia systemu elektroakustycznego, w tym również tablice przyłączeniowe, panele przyłączeniowe 
(z określeniem ilości i typów złączy sygnałowych), komplet okablowania. Opis i Specyfikacja urządzeń 
zawiera minimalne parametry techniczne, funkcjonalno-użytkowe określające ich standard i jakość. 
Szczegółowa specyfikacja znajduje się na stronach: od 22 do 41 Opisu Elektroakustyki oraz od 7 do 28 
STWiOR.  

PYTANIE  NR  197
Dotyczy systemu EOSK: W specyfikacji Projektant pisze, że bilety systemu ESOK można będzie 
rezerwować przez internet, jednak wyposażył bramki tylko w czytniki RFID. Naszym zdaniem 
powinny to być czytniki dualne QR Code i RFID aby zarówno bilety drukowane w domu, jaki karty 



klubu sportowego lub karty kibiców były czytane na bramkach. Czy należy wycenic bramki jedynie z 
czytnikami RFID, tak jak jest to w projekcie ?
ODPOWIEDŹ:
W załączniku do odpowiedzi na pyt. nr 37, z części pytań nr II, o nazwie: 
242_GHM_PW_E_TT_R1_Opis_pyt37,38,39,43,197, w pkt 4.3.8 w dziale „Elementy modułu 
kontroli i identyfikacji kibiców” zostało opisane w jakie czytniki musi być wyposażone czytniki 
biletów w kołowrotach.
Czytniki musza być wyposażone w czytniki QR CODE do odczytu biletu np. z urządzeń mobilnych.
Poniżej przykładowy fragment z opisu:
„Czytniki biletów do kołowrotów niskich:
Czytniki biletów muszą umożliwiać odczyt następujących rodzajów dokumentów wejściowych i 
znaczników elektronicznych:
a) kart zbliżeniowych RFID w standardzie MIFARE: ISO14443 A
b) biletów papierowych i plastikowych z kodem kreskowym 1D i 2D
c) biletów papierowych z elementem RFID (MIFARE),
d) biletów w systemie print@Home,
e) urządzeń mobilnych na podstawie odczytu QR Code”.

------------------------------------------------------------------

PYTANIE  NR  198
Prosimy o uszczegółowienie parametrów (wymiary, wyposażenie) dla floorboxów i wallboxów 
zaznaczonych na rzutach sieci strukturalnej.
ODPOWIEDŹ:
Wymiary poszczególnych FB/WB dostosować do ich wyposażenia. Projekt nie specyfikuje 
wymiarów wyżej wymienionych elementów.

Wyposażenie dla floorbox’ów i wallbox’ów dodano do załączników:
Rysunki:

242_GHM_PW_ELE_T01_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T02_R1_Rzut_Poziomu_1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T03_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T04_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T05_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T06_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T07_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T08_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_ pyt44,45,44,45,47,151,188,198

242_GHM_PW_ELE_T26_R1_Schemat_Instalacji_sieci_strukturalnej_CCTV_pyt44,45,46,188,198

--------------------------------------------

PYTANIE NR 199
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej długości gniazd w panelach wspinaczkowych 



oraz innego sposobu montażu (np. przy użyciu śrubek)?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zastosowanie innej długości gniazd w panelach wspinaczkowych oraz innego
sposobu montażu (np. przy użyciu śrubek).

PYTANIE NR 200
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie stosowanie fazy 45o dla każdego otworu gniazda mocującego 
chwyt wspinaczkowy.
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na stosowanie fazy 45stopni dla każdego otworu gniazda mocującego chwyt 
wspinaczkowy.

PYTANIE NR 201
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób łączenie paneli wspinaczkowych na bazie sklejki w 
strefach wypukłych, niż ten wymagany w dokumentacji projektowej (zacięcie pod kątem 45 stopni)?
ODPOWIEDŹ:  
Nie wyrażamy zgody na inny sposób łączenie paneli wspinaczkowych na bazie sklejki w strefach 
wypukłych, niż ten wymagany w dokumentacji projektowej (zacięcie pod kątem 45 stopni).

PYTANIE NR 202
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie listwy zabezpieczającej krawędzie ściany z innego  
materiału niż podane w specyfikacji (np. na aluminiowe)?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zastosowanie listwy zabezpieczającej krawędzie ściany z innego  materiału 
niż podane w specyfikacji (np. na aluminiowe).

PYTANIE NR 203
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu mocowania punktów asekuracyjnych na 
przelotowy z oparciem plakietki asekuracyjnej na powierzchni paneli wspinaczkowych oraz 
zastosowanie plakietki ze stali zwykłej (nie nierdzewnej )?
ODPOWIEDŹ:
Nie wyrażamy zgody na zmianę sposobu mocowania punktów asekuracyjnych na przelotowy z 
oparciem plakietki asekuracyjnej na powierzchni paneli wspinaczkowych oraz zastosowanie plakietki 
ze stali zwykłej (nie nierdzewnej).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację zapisów:
a) PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2B. TECHNOLOGIA SPORTOWA - 
ŚCIANKA WSPINACZKOWA pkt. 4.2.9.3 lit. g) Chwyty wspinaczkowe

Było: „Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w 
ilości ok. 3 szt./m2 (łączna ilość ok. 645 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać

sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg 
wspinaczkowych o trudnościach od III do VIII w skali UIAA.”
Jest: „Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS  do XXL w 

ilości ok. 5 szt./m2 (łączna ilość ok. 1075 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać 
sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg 
wspinaczkowych o trudnościach od III do IX w skali UIAA.  ”

 PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2B. TECHNOLOGIA SPORTOWA – 
ŚCIANKA WSPINACZKOWA pkt. 4.2.9.3 lit k) Zestaw materacy asekuracyjnych – 
zabezpieczenie zeskoku ściany wspinaczkowej
Było: „Materac asekuracyjny pod ścianą bulderową o wymiarach 8,0x 4,5m grubość 25cm x 
1kpl. Materac pod ścianę z liną 2,0x1,0m grubość 6,0m x 16szt. „
Jest: „Materac asekuracyjny pod ścianą bulderową o wymiarach 8,0x 4,5m grubość 25cm x 
1kpl. Materac pod ścianę z liną 2,0x1,0m grubość 0,6m x 16szt. „



PYTANIE NR 204
Prosimy o podanie parametrów opraw LZ10 – informacja o nich jest tylko w legendzie rysunków 
(rzutów) dotyczących architektury sufitów.
Prosimy o wskazanie w jakim miejscu mają być zamontowane. W opisie nie są wyspecyfikowane, na 
rzutach instalacji elektrycznych i zagospodarowania terenu ich nie ma.
ODPOWIEDŹ:
 Parametry oprawy LZ10:
Oprawa iluminacyjna elastyczna świecąca całą powierzchnią bez widocznych prześwietleń.
Oprawa posiada stopień szczelności IP67 i odporność na trudne warunki atmosferyczne.
Oprawa jest odporna na UV oraz mgłę solankową.
Gabaryty oprawy

Maksymalna długość odcinka 6000mm
Szerokość 14,1mm
Wysokość 10,00mm
Możliwość cięcia co 40mm

Waga oprawy = 1040g/6000mm
Korpus oprawy wykonany z elastycznego odpornego na UV silikonu, oprawa zamykana jest wklejaną 
zaślepką z silikonu.
Po zastosowaniu akcesoriów możliwe podłączenie przelotowe opraw.
Parametry świetlne:

TB = 4000K
SDCM 3
CRI >80
Optyka Diffuse
Moc oprawy 43,2W (7,2W/m)
Strumień świetlny oprawy 2880lm (480lm/m)
Średni czas życia 50 000h przy zachowaniu L70 B50
Zakres temperatury pracy -20…65 °C

Dostępne akcesoria:
Zasilacze, złączki liniowe, zaślepki, elementy montażowe.
Oprawa będzie montowana w podcieniach na elewacjach od strony ul. J. Kusocińskiego oraz L. 
Solskiego. Oprawa jest oznaczona na rzutach sufitów i przekrojach części architektonicznej. Są to 
rysunki o stanowiące złącznik do odpowiedzi na pyt. nr 124 i 156 z części pytań nr III, o nazwach:
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_A RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125_131
hala sportowa_RZUTY SUFITÓW_2017-10-23_R1-A-26_B RZUT SUFITÓW+1_pyt_124_125
hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a09_przekrój B_pyt156_164_165_167_172
hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a10 przekrój C_pyt156_164_165_167_172
hala sportowa_PRZEKROJE_2017-10-24_R2-a11przekrój D_pyt156_164_165_167_172

PYTANIE  NR 205
 Prosimy o informacje czy do zasilania urządzeń, opraw oświetlenia ogólnego, gniazd

• zamiast przewodów N2XHżo można zastosować YDY,
• zamiast N2XH-J można zastosować YKY.

ODPOWIEDŹ:
Należy zastosować kable zgodnie z projektem.

PYTANIE  NR 206
Prosimy o podanie parametrów słupów oświetleniowych. W opisie jest podana tylko wysokość 6,5 
mb. Czy mają być kompozytowe, aluminiowe, stalowe rurowe, o przekroju sześciokąta czy ośmiokąta 
itd.
ODPOWIEDŹ:
SŁUP OŚWIETLENIOWY –stalowy, okrągły, zbieżno-rurowy ,dwustronnie ocynkowany, o 
wysokości   6,5 m, średnicy dolnej  157 mm, górnej fi 76 wykonany w technologii gładkich szwów ze 
stali gatunku S355 lub wyższym (spawanie plazmowe, technologia PAW).



Wysokość części zbieżnej 4 m, rurowej 2,5 m.

W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 271mm/271 mm przystosowaną do montażu 
na fundamentach prefabrykowanych o rozstawie 200mm/200mm, drzwiczki wnękowe o wymiarach 
min. 400mmx80 mm wyposażone w zamek ze stali nierdzewnej z zawiasem i mechanizm 
utrzymującym drzwiczki w pozycji pionowej po otwarciu . Słup wraz z wysięgnikiem malowany na 
kolor zgodny z kolorem oprawy RAL 7037 oraz  do wysokości 0,5 m pokryty elastomerem 
bezbarwnym.

PYTANIE  NR 207
Prosimy o podanie parametrów wszystkich opraw oświetleniowych lub ich kart katalogowych.
ODPOWIEDŹ:
Szczegółowe zestawienie wewnętrznych opraw oświetleniowych, wraz z wykazem ich parametrów 
znajduje się w pkt. 15  Opisu Części Architektonicznej, w Załączniku nr 1, na stronach A55- A81.
Jest to złącznik o nazwie:
ZAŁĄCZNIK NR.1 OPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
Szczegółowe zestawienie zewnętrznych opraw oświetleniowych, wraz z wykazem ich parametrów 
znajduje się w Opisie Części Zagospodarowania Terenu, na stronach 10-16.

PYTANIE  NR 208
W związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją instalacji elektrycznej a rzutami sufitów 
architektury odnośnie opraw oświetleniowych prosimy o informacje które oprawy (lampy) należy 
przyjąć do wyceny.
ODPOWIEDŹ:
W związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją instalacji elektrycznej a rzutami sufitów 
architektury odnośnie opraw oświetleniowych do wyceny należy przyjąć oprawy wg rzutów sufitów 
architektury.

PYTANIE NR 209
Prosimy o udostępnienie przedmiarów, o których mowa w SIWZ str. 14 rozdział 10 pkt. 10.5.
ODPOWIEDŹ:
Przedmiary zostały załączone na stronie internetowej Zamawiającego.

------------------------------------------

PYTANIE NR 210
Według tabeli wykończeń płytka ścienna PŁ_1 ma wymiary 29,6x59,2cm. Według rys. AW-
07 „POM. SOCJALNE POZIOM -1” w pom. HG.-1.55 płytka ścienna PŁ_1 ma wymiary 
30x60cm. Prosimy o wskazanie który wymiar i jakie parametry płytki należy przyjąć do 
wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy wymiar płytki PŁ_1 jest podany w tabeli wykończeń i jest to wymiar 29,6x59,2cm.

PYTANIE NR 211
Według tabeli wykończeń płytki ścienne PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 mają wymiary 
29,6x59,2cm. Według rys. AW.08.1 „ŁAZIENKA TRENERSKA” (legenda+rysunki) płytki 
ścienne PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 mają wymiary 30x60cm. Prosimy o wskazanie który 
wymiar i jakie parametry płytki należy przyjąć do wyceny.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy wymiar płytek PŁ_1; PŁ_2; PŁ_3; PŁ_4 jest podany w tabeli wykończeń i jest to
wymiar 29,6x59,2cm.



PYTANIE NR 212
Według tabeli wykończeń płytka posadzkowa: „GRES P_7” występuje w pomieszczeniu HG.
+1.24 jako wierzchnia warstwa posadzki. Według rys. AW.20.1 „WC MĘSKI VIP HG+1.24” 
w pom. HG.+1.24 na posadzce występują płytki posadzkowe P_9 (40%)              i P_10 
(60%). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. 176

PYTANIE NR 213
Według tabeli wykończeń płytka posadzkowa: „GRES P_7” występuje w pomieszczeniu HG.
+1.23 jako wierzchnia warstwa posadzki. Według rys. AW.21.1 „WC DAMSKI VIP 
HG+1.23” w pom. HG.+1.23 na posadzce występują płytki posadzkowe P_9 (40%) i P_10 
(60%). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. 176

PYTANIE NR 214
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu WE.+2.02 
jako wierzchnia warstwa posadzki. Według legendy, przekroju i rzutu kond.+2 na Rys. A.27b 
„KLATKA SHODOWA KL-3” pom. WE.+2.02 na posadzce występują płytki posadzkowe 
P_13  (strop St 3’). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
 Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie w pom. WE.+2.02 na posadzce płytek posadzkowe 
P_13, zgodnie z rys. A.27b „KLATKA SHODOWA KL-3”.

Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

PYTANIE NR 215
Prosimy o zamieszczenie rysunków architektury dla klatek schodowych nr 1, 4, 5 i określenie 
rozwiązania wykończenia ścian, warstw podposadzkowych wraz z warstwą wykończeniową 
posadzek.  W konstrukcji rysunki kl. sch. nr 1,4,5 występują.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa nr 1 jest to klatka schodowa w holu przed basenem i przedstawiona jest w tomie 
Architektury Wnętrz na rysunku o nazwie:
HM_WN_hol przy basenie-D.3 - SCHODY W HOLU BALUSTRADA B2

Klatki schodowe nr 4 i 5  należy wykonać zgodnie z rzutami architektonicznymi, załączonymi do 
odpowiedzi nr 124 z części pytań III, oraz wykończyć w sposób analogiczny do klatek schodowych nr
3 i 6, które są przedstawione w projekcie w tomie Architektury na rysunkach o nazwach:

rys. nr A27b – KLATKA SCHODOWA KL-3
rys. nr A27c -KLATKA SCHODOWA KL-6

PYTANIE NR 216
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu WE.+2.05 
jako wierzchnia warstwa posadzki. Według legendy, przekroju i rzutu kond.+2 na Rys. A.27c 
„KLATKA SHODOWA KL-6” pom. WE.+2.05 na posadzce występują płytki  posadzkowe 
P_13  (strop St 3’). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie w pom. WE.+2.05 na posadzce płytek posadzkowe 



P_13, zgodnie z rys. A.27c „KLATKA SHODOWA KL-6”.

Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

PYTANIE NR 217
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej kl. schodowej nr 4. Według rys. konstrukcji I-
PW-06 kl. schodowa występuje od kondygnacji -1 do +1. Według rzutów architektury 
występuje ona na kond. -1, na kond. 0 brak kl. schodowej; na kond.+1 występuje i wychodzi 
na kond. +2.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa KL 4 występuje na od kondygnacji -1 do +1.

Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_A POZIOM  2_pyt214,216,217.pdf
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1_R2_R3-A04_B POZIOM  2_pyt_214216,217.pdf

Oraz pliki załączone do odpowiedzi na pytanie nr 139 z części pytań nr III.

PYTANIE NR 218
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. 
Według nas zakres dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1
860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi 
obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2. Prosimy o potwierdzenie czy 
wyliczona przez nas powierzchnia dla pomieszczenia HG.-1.01 – 1 860+40=1 900m2 
zaznaczona kolorem pomarańczowym i żółtym jest poprawna. Jeśli nie jest poprawna to czy 
należy przyjąć powierzchnię z zestawień na rzutach kondygnacji -1 z architektury – 1 
750,46m2 (rys. 2).

ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia pom. HG.-1.01, opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2 jest poprawna. Do tej 
powierzchni użytkowej nie należy wliczać obszaru za siedzeniami ponieważ wysokość w tym miejscu 
wynosi 122 cm, co obrazuje screen z przekroju C-C, z części architektonicznej zamieszony poniżej:

W związku z tym wyliczona przez Zadającego pytanie powierzchnia jest błędna.



Powierzchnia użytkowana opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2, dotyczy obszaru 
oznaczonego zielona linią, wg screen’u poniżej:

PYTANIE NR 219
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. 
Według nas zakres dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1
860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi 
obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2. Prosimy o potwierdzenie czy zakres 
dla pomieszczenia HG.-1.01  zaznaczony kolorem pomarańczowym i żółtym jest poprawny. 
Jeśli nie to prośba o jego weryfikację (rys. 2).
ODPOWIEDŹ:
Patrz odp. nr 218.

PYTANIE NR 220
Według zestawień na rzutach architektury pomieszczenie HG.-1.01. ma pow. 1 750,46m2. 
Według nas zakres dla pom. HG.-1.01 jest zaznaczony na kolor pomarańczowy - wynosi ok. 1



860m2 i kolor żółty – wynosi ok. 4x10m2. Różnica pomiędzy zestawieniem a naszymi 
obliczeniami dla ww pomieszczenia wynosi 149,54m2. Prosimy o potwierdzenie czy zakres 
dla pomieszczenia HG.-1.01 zaznaczony kolorem pomarańczowym i żółtym jest poprawny. 
Jeśli nasz zakres i powierzchnia pom. jest poprawna to czy w pom. HG.-1.01 na całej 
obliczonej przez nas powierzchni 1900m2 należy przyjąć podłogę sportową Pg 2 (podłoga 
arena główna) (rys. 2).

Rys
.2

ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia pom. HG.-1.01, opisana na rzutach architektury jako 1 750,46m2 jest poprawna. Do tej 
powierzchni użytkowej nie należy wliczać obszaru za siedzeniami ponieważ wysokość w tym miejscu 
wynosi 122 cm. Obszar za siedzeniami będzie wykorzystywany do magazynowania trybun 
składanych, w związku z tym należy zapewnić na nim taką samą posadzkę jak na hali HG.-1.01, czyli 
podłogę sportową Pg2.
Potwierdzamy, że obszar do wykonania jako Pg2 to 1 900m2  (dokładnie 1 901,86m2)
Obszar posadzki oznaczony linią w kolorze niebieskim przedstawia screen umieszony poniżej:



PYTANIE NR 221
Według tabeli wykończeń „beton polerowany P_2” występuje w pomieszczeniu PŁ.+1.01a 
„KOMUNIKACJA WIDOWNI”  jako wierzchnia warstwa posadzki. Według opisów i rys. 
Architektury dotyczących klatek schodowych (brak rys. architektury dla kl. sch. nr 1) 
wierzchnią warstwę schodów stanowią płytki posadzkowe P_13. Prosimy   o wskazanie 
prawidłowego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Klatka schodowa nr 1 jest przedstawiona w tomie Architektury Wnętrz na rysunku o nazwie:
HM_WN_hol przy basenie-D.3 - SCHODY W HOLU BALUSTRADA B2
Zgodnie z tym rysunkiem, stopnie i podstopnice klatki schodowej powinny być wykończone drewnem
w kolorze dąb.

PYTANIE NR 222
Prosimy o uzupełnienie rysunków w zakresie architektury dotyczących wykonania warstw 
podposadzkowych, posadzkowych i ściennych w pom. BU.+1.06; BU.+1.07; BU.+1.08; BU.
+1.09.
ODPOWIEDŹ:



Rysunki zostały uzupełnione. Dodatkowo dodano wytyczne dot. materiałów wykończeniowych 
pomieszczeń przygotowania gastronomii.
Uzupełnienie odpowiedzi stanowią załączniki o nazwach:
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R1-A03_A POZIOM  1_pyt139_143_144_156_176_178_222
hala sportowa_RZUTY_2017_10_24_R2-A03_B POZIOM  
1_pyt139_143_144_156_176_178_222.pdf
hala sportowa_wytyczne_pom_przygotowania_gastronomii.pdf
Patrz odp. 143 i 144.

PYTANIE NR 223
Dot. zabudowy meblowej: Z jakiego materiału mają być wykonane szafki zawodnicze?           
Z rysunków detali (AW.01.5, AW.02.4) wynika, że szafki skonstruowane są z płyty gr.             
4cm. Standardowa grubość płyty wiórowej to 28 mm, natomiast płyty HPL – 10-12 mm.
ODPOWIEDŹ:
Szafki zawodnicze powinny być wykonane z płyty wiórowej grubości 4 cm wykończonej laminatem 
drewnopodobnym HPL.

PYTANIE NR 224
Prosimy o określenie grubości elewacyjnej płyty HPL.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z tabelą wykończeń, w podcieniach należy zastosować płyty HPL, laminat 
drewnopodobny - dąb, gr. 8 mm, wymiary: 37,5 x 180 cm.

PYTANIE NR 225
Architektura wnętrz – „ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW”: Prosimy o rozwinięcie opisu 
krzeseł na trybuny o symbolu M_14b.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z tabelą wykończeni, rozwinięciem opisu dla krzesła M_14b jest opis krzesła M_14a. 
Różnicą pomiędzy krzesłami jest to, że M_14b jest krzesłem tapicerowanym i z podłokietnikami:
 
Krzesło na trybuny, z podłokietnikami, kolorystyka biało-niebieska (biały RAL 9003, niebieski RAL 
5015), tapicerowane:

Oparcie i siedzisko anatomicznie profilowane, wykonane z polipropylenu – atestowanego tworzywa 
odpornego na uszkodzenia mechaniczne i fizykochemiczne.  Siedzisko składane automatycznie za 
pomocą mechanizmu grawitacyjnego zapewniające stosowną szerokość przejścia w rzędach. 
Mechanizm trwały na conajmniej 100 tys. cykli.  Belka wsporcza wykonana z aluminium, na której 
zamontowane jest krzesło, przymocowana za pomocą dwóch aluminiowych zacisków do stalowych 
uchwytów, przytwierdzonych do podłogi lub do czoła stopnia.  Krzesło wyposażone w tabliczki z 
numerami krzeseł wykonane z aluminiowej blaszki, przytwierdzone za pomocą aluminiowych nitów. 
Numer rzędu na zaślepce wykonanej z tworzywa sztucznego, wklejanej na końcach belek. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności wg normy PN-EN 1021.1:2006 i PN-EN 1021.2:2006. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg normy PN-88/B-
02855. Atest Higieniczności wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Kolorystyka mieszana, niebieska i biała.    Dolne rzędy krzeseł w całości niebieskie. Najwyższe rzędy   
w całości białe. Środkowe rzędy - to płynne przejście od niebieskiego do białego. Głębokość krzesła 
po złożeniu: 27,3 cm.
Krzesło należy wyposażyć w podłokietniki, wykonane z poliamidu z włóknem szklanym z dodatkami 
zwiększającymi odporność na zapalanie i ograniczającymi wpływ promieniowania UV. Wtryskowa 
metoda produkcji. Krzesło z nakładką na siedzisko i oparciem z miękkiej pianki poliuretanowej. 
Tapicerowane wytrzymałymi, estetycznymi tkaninami sklasyfikowanymi jako trudno zapalne i łatwo 
zmywalne. Skład tkaniny: 89% PCV, 11% bawełna. Odporność na ścieranie min. 50 000 cykli 
Martindale.



PYTANIE NR 226
 Prosimy o podanie parametrów przepompowni ścieków zlokalizowanych w budynku Hali sportowej o 

numerach pKS1, pKS2, pKS3, pKS4 takich jak:
- Hp – wysokość podnoszenia: mH20
-  p – spręż Pa
-  V – wydajność: m3/h
-  liczba pomp, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, moc znamionową.

ODPOWIEDŹ:
Na podstawie specyfikacji technicznej – „BRANŻA SANITARNA CZĘŚĆ 4A – 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA KANALIZACJI”: pKS1, pKS2, pKS3, 
pKS4
- dwie pompy wirowe odśrodkowe, o swobodnym przelocie z silnikiem prądu przemiennego,
Parametry pomp
Napięcie – 400V, P2el = 3 kW
Zakres pracy : Hp = 6-16 msw, Gp = 15-3,5 l/s
Dodatkowo, punkt pracy: 7 l/s; 14 msw
oraz dodatkowo:
Przykładowe Menu ustawień pracy pompowni



PYTANIE NR 227
Z naszych obliczeń wynika, iż istnieją rozbieżności pomiędzy wymaganą ilością modułów RJ45 do 
zabudowania po stronie stacyjnej wynikającą z poszczególnych rzutów instalacji niskoprądowych a 
liczbą tych modułów wynikającą ze schematu T26. Prosimy o wskazanie wymaganej liczby modułów 
RJ45 do zabudowania po stronie stacyjnej oraz po stronie abonenckiej.
ODPOWIEDŹ:
Skorygowano rozbieżności między schematem a rzutami.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

242_GHM_PW_ELE_T01_R1_Rzut_Poziomu_-
1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T02_R1_Rzut_Poziomu_-
1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dostepu_cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T03_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T04_R1_Rzut_Poziomu_0_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_dost
epu_cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227



242_GHM_PW_ELE_T05_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T06_R1_Rzut_Poziomu_+1_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T07_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz1_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T08_R1_Rzut_Poziomu_+2_Instalacja_sieci_strukturalnej_CCTV_kontroli_do
stepu_cz2_pyt44_45_47_151_188_198_227.pdf

242_GHM_PW_ELE_T26_R1_Schemat_Instalacji_sieci_strukturalnej_CCTV_pyt44_45_46_227.pdf

 PYTANIE NR 228
Dotyczy systemu ESOK: W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych str. 
E17 napisano „Do sprzedaży biletów na imprezy masowe projektuje się oddzielny system, 
który umożliwiał będzie zdalną sprzedaż biletów np. przez Internet” – Skoro projektuje się 
oddzielny system, który umożliwiał będzie zdalną sprzedaż biletów np. przez Internet” to 
prosimy o dostarczenie takiego projektu. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, 
że system ESOK nie będzie umożliwiał sprzedaży biletów przez Internet.
ODPOWIEDŹ:
Projekt w części rysunkowej zawiera system sprzedaży i kontroli biletów, który jest oddzielnym 
systemem na imprezy masowe – rys. T33 Natomiast w opisie do projektu wykonawczego instalacji 
słaboprądowych rewizji R1 dodano dział „4.3 System sprzedaży i kontroli biletów” , który opisuje 
system do sprzedaży biletów na imprezy masowe.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 229
Dotyczy systemu ESOK: W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych str. 
E17 napisano „Projektuje się wykonanie kompletnego ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU 
OBSŁUGI KLIENTA, w tym instalację, wyposażenie i montaż bramek oraz kontroli przejść 
na basen oraz część komercyjną hali (ścianka wspinaczkowa, fitness, siłownia)”. W tym 
zapisie pominięto Halę Główną. Czy taki zapis oznacza, że system ESOK nie zawiera 
elementów przedstawionych na rysunku T33 i dla hali głównej będzie jakiś inny system?
ODPOWIEDŹ:
Na rys. T33 przestawiono system dla hali głównej – jednak jest to osobny system sprzedaży i kontroli 
biletów. W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych rewizji R1 dział 4.4 Instalacja
elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dotyczy strefy basenowej oraz części komercyjnej. 
Natomiast dział „4.3 System sprzedaży i kontroli biletów” , opisuje system do sprzedaży biletów dla 
hali głównej.

Załączniki:

242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 230
Dotyczy systemu ESOK: Czy należy dostarczyć i zainstalować sprzęt przedstawiony na 
rysunku T33 jako części systemu ESOK na basenie? Z opisu wynika, że Zamawiający planuje
jakiś oddzielny system dla hali głównej, ale dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu 
takiego systemu.
ODPOWIEDŹ:



Na rysunku T33 jest pokazany wyłącznie system sprzedaży i kontroli biletów dla hali głównej – 
należy go dostarczyć. W opisie do projektu wykonawczego instalacji słaboprądowych rewizji R1 
dodano dział „4.3 System sprzedaży i kontroli biletów” , który dotyczy sprzedązy biletów na imprezy 
masowe hali głównej. Na rysunku T31 pokazano system ESOK dla części basenowej.
Załączniki:
242_GHM_PW_ELE_T00_R1_Opis_pyt4_37_38_39_43_197_227_228_229_230.pdf

PYTANIE NR 231
Dotyczy systemu ESOK: Szafki basenowe i na szatniach treningowych: jakiego rodzaju ma 
być elektrozamek podstawowy bez wypychu czy z wypychem?
ODPOWIEDŹ:
Bez wypychu.

PYTANIE NR 232
Dotyczy systemu ESOK: W szatniach dla zawodników w strefie basenu ma być elektronika 
szafkowa czy szafki otwierane na kluczyk?
ODPOWIEDŹ:
Szafki otwierane na kluczyk.

PYTANIE NR 233
Dotyczy systemu sygnalizacji pożaru SSP: Prosimy o potwierdzenie, że linie dozorowe  z 
czujkami i ROPami mają być wykonane kablem telekomunikacyjnym
ekranowanym nierozprzestrzeniającym płomienia o żyłach miedzianych jednodrutowych w 
izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej uniepalnionej w kolorze czerwonym typu 
YnTKSYekw 1x2x1,0. ODPOWIEDŹ:
Linie dozorowe z czujkami i ROPami mają być wykonane kablem ekranowanym 
ognioodpornym, w kolorze czerwonym typu HTKSHekw 1x2x1,4. W opisie części 5d 
instalacje elektryczne – instalacje pożarowej na stronie E12 jest błędny zapis dotyczący kabla 
do wykonania linii dozorowych dla czujek oraz ROPów. Opis został zaktualizowany o 
prawidłowy kabel do wykonania linii dozorowych, zgodnie z zapisem na rysunkach instalacji 
SSP.
Załącznik:
242_GHM_PW_E_ZP_R1_Opis_pyt233.pdf

PYTANIE NR 234
Dotyczy sieci zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki: E.Z.04, E.Z.05,
E.Z.06, E.Z.07, E.Z.08, E.Z.09, E.Z.10.
ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja  sieci  elektroenergetycznych  nie  zawiera  rysunków E.Z.04,  E.Z.05,  E.Z.06,  E.Z.07,
E.Z.08,  E.Z.09,  E.Z.10 -  całość opracowania  została  ujęta  na rysunkach E.Z.00,  E.Z.01,  E.Z.02 i
E.Z.03 oraz w części opisowej.

PYTANIE NR 235
W opisie zagospodarowania terenu PZT znajduje się nastepujący zapis: „Na terenie 
przewidziano rogatki wjazdowe na teren hali. Szlabany ustawione są dwa od ul. 
Kusocińskiego i jeden przy ul. Solskiego. Szlabany o długości 7,6m każdy sterowne 
elektrycznie, czas otwarcia pomiędzy 4-8s, stopień zabezpieczenia IP54 oraz wykończenie w 
stali nierdzewnej INOX AISI 304.” Prosimy o potwierdzenie, że szlabany mają zostać 
zainstalowane.

ODPOWIEDŹ:



Zamiast szlabanów należy przewidzieć zainstalowanie chowanych, hydraulicznych słupków blokady
wjazdu. Na każdy z trzech wjazdów po 4 słupki - 2 słupki dla wjeżdżających i 2 dla wyjeżdzających.
Sterowane po 2 w zależności  od potrzeby.  Sterowanie  z kluczyka i  aplikacji  dla każdego wjazdu
osobno.
Parametry słupków:
-wysokość kolumny 500 mm,
-grubość ścianki 4 mm,
- średnica kolumny 275mm,
- stopień ochrony IP 67,
- temperatura pracy do -40 st. C.
- wykończenie ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie:
- diody ostrzegawcze
- taśma gumowa ochronna
-  elektrozawór  24  V dc  umożliwiający  automatyczne  opuszczenie  się  słupka  w przypadku  braku
zasilania
- czujnik przeszkód
- sygnalizator dźwiękowy
- grzałka umożliwiająca pracę słupka w temperaturach do - 40°C

– klucz umożliwiający manualne opuszczanie słupka

PYTANIE NR 236
Prosimy o potwierdzenie, że szlabany mają spełniać zapis: „Szlabany o długości 7,6m każdy 
sterowne elektrycznie, czas otwarcia pomiędzy 4-8s, stopień zabezpieczenia IP54 oraz 
wykończenie w stali nierdzewnej INOX AISI 304”.

ODPOWIEDŹ:
Zamiast szlabanów należy przewidzieć zainstalowanie chowanych, hydraulicznych słupków blokady
wjazdu. Na każdy z trzech wjazdów po 4 słupki - 2 słupki dla wjeżdżających i 2 dla wyjeżdzających.
Sterowane po 2 w zależności  od potrzeby.  Sterowanie  z kluczyka i  aplikacji  dla każdego wjazdu
osobno.
Parametry słupków:
-wysokość kolumny 500 mm,
-grubość ścianki 4 mm,
- średnica kolumny 275mm,
- stopień ochrony IP 67,
- temperatura pracy do -40 st. C.
- wykończenie ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie:
- diody ostrzegawcze
- taśma gumowa ochronna
-  elektrozawór  24  V dc  umożliwiający  automatyczne  opuszczenie  się  słupka  w przypadku  braku
zasilania
- czujnik przeszkód
- sygnalizator dźwiękowy
- grzałka umożliwiająca pracę słupka w temperaturach do - 40°C

– klucz umożliwiający manualne opuszczanie słupka

PYTANIE NR 237
W jaki sposób mają być sterowane szlabany?

ODPOWIEDŹ:
Sterowanie systemem wjazdu z kluczyka i aplikacji dla każdego wjazdu osobno.



PYTANIE NR 238
W jaki sposób należy zasilić szlabany i doprowadzić do nich kable sterujące skoro nie do 
wszystkich jest doprowadzona kanalizacja teletechniczna.
ODPOWIEDŹ:

Elementy  zasilania  i  sterowania  systemem wjazdu zlokalizowane  będą  w złączu  kablowym ZP-1
(400/650/1)  ustawionym  w  terenie,  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu  w  części
elektrycznej opracowania. Złącze należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie upoważnionych za
pomocą wkładki patentowej lub kłódki energetycznej.

PYTANIE NR 239
Prosimy o potwierdzenie, że literę ”x”, przy opisie kabla światłowodowego MM, SM, FOC na 
schemacie T26 projektu wykonawczego instalacji sieci strukturalnej, należy traktować jako krotność 
kabla światłowodowego a nie jego włókna.

ODPOWIEDŹ:
Potwierdzam, litera „x” jest krotnością kabla światłowodowego.
           

---------------------------------------------------------------------

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 przed-
miotu zamówienia?



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 treningowej 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. Potwierdzam, że został 
zaprojektowany odpowiedni system izolacji przeciwwodnych. Integralną częścią odpowiedzi 
jest „OPIS WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD POZIOMYCH I 
PIONOWYCH W PODZIEMNEJ CZĘŚCI BUDYNKU” wraz rysunkami detali.

Załączniki:
- OPIS WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWODNEJ  W PODZIEMNEJ CZĘŚCI 
BUDYNKU_pyt251.pdf
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D1_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D2_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D3_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D4_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D5_pyt251



- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D6_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D7_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D8_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D9_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D10_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D11_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D12_pyt251
- HM_DETALE_2017-10_27_R1-D13_pyt251

            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: 
„Istniejący kołowrotek 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 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.

         
 

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 299

  Według opisu technicznego technologii sportowej punkt 4.2.9 – ścianka wspinaczkowa: „na  
etapie  przetargu wykonawca przedłoży:

a) dla  chwytów wspinaczkowych  odpowiedni  atest  lub  certyfikat  na  zgodność
z normą PN-EN 12572-3: 2008, który został potwierdzony przez niezależną akredy-
towaną jednostkę badawczą (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest
niewystarczająca)                                                                                                    

b) dla  paneli  wspinaczkowych  odpowiedni  atest  lub  certyfikat  na  zgodność  z
normą  PN-EN  12572-1:2009,  który  został  potwierdzony  przez  niezależną  akredy-
towaną jednostkę badawczą (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest
niewystarczająca)

c) dla paneli wspinaczkowych odpowiedni dokument potwierdzający wymaganą
klasę  palności  minium  C-s2,d0  na  gotowy  produkt  zgodnie  z  normą  wg  PN-EN
13501-1+A1:2010 (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystar-
czająca)”.                                                                                        



Prosimy o potwierdzenie, że ww dokumentów nie należy załączać do oferty tylko  należy je
przedstawić i zatwierdzić na etapie realizacji przed wykonywaniem robót.

    ODPOWIEDŻ
            W/w dokumenty należy przedstawić i zatwierdzić na etapie realizacji robót.
            
    PYTANIE   nr  300

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wskazania firm podwykonawczych zgodnie z pkt. 5.3 
Rozdział 5 siwz dotyczy wyłączenie przypadków, kiedy firma podwykonawcy jest znana na 
dzień składania ofert, a w pozostałych przypadkach wystarczy tylko wskazanie części 
zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, bez konieczności 
wskazywania firm podwykonawczych.  Zgodnie    z wyrokiem KIO 192/17: 
   - wskazanie podwykonawców nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy     Pzp - tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy 
oferowanego w odpowiedzi na opisany przez Zamawiającego w SIWZ przedmiot 
zamówienia. Nie jest to więc oświadczenie woli, o jakim stanowi przepis art. 66 § 1
Kodeksu cywilnego z zw.  z art. 14 ustawy Pzp. 

  - brak podania w formularzu ofertowym nazw wykonawców nie powoduje 
niezgodności treści           
    oferty z treścią SIWZ w rozumieniu niezgodności tych dokumentów, o jakiej 
stanowi art. 89 ust. 1   
     pkt 2 ustawy Pzp, skutkującej odrzuceniem oferty.

        ODPOWIEDŹ

               Zamawiający potwierdza  że  brak wskazania nazwy podwykonawcy nie będzie traktowane  
jako  niezgodność z SIWZ w rozumieniu 89 ust 1 pkt 2 PZP. Wykonawca wskaże nazwę 
podwykonawcy o ile  nazwa  podwykonawca jest  znana Wykonawcy  na etapie ofertowania.
Umowa przewiduje procedurę zgłoszenia podwykonawcy w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca wraz z oferta winien wskazać zakres   jaki zamierza powierzyć podwykonawcy 
w trakcie realizacji zamówienia.     

      PYTANIE   nr  303
               W projekcie wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego, część 5c - strona 

E12, zapisano, że pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi należy 
ułożyć okablowanie kat. 3 i zakończyć je na panelach telefonicznych 25-cio 
portowych. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 40 załączył schemat T26a, na 
którym takie rozwiązanie nie ma miejsca. Prosimy o określenie prac do wykonania, 
jakie należy uwzględnić w ofercie w tym zakresie.

     ODPOWIEDŻ
             Należy przyjąć wymagania zgodnie ze schematem T26a. W opisie technicznym widnieje

omyłkowy    zapis  dotyczący okablowania.  Dla  połączenia  centrali  telefonicznej  w BD
punktami FD przewiduje się wykorzystanie włókien ułożonych światłowodów (oznaczenie
na rysunku FOC1) i zakończenie ich w szafach na panelach światłowodowych. W szafach
panele światłowodowe połączone bedą z switchami wyposażonymi w porty SFP. Wymagania
zostały  przedstawione  na  rysunkach  T26  -  okablowanie,  T26a  –  elementy  aktywne  i
pasywne.

            
      PYTANIE   nr  304
               W odpowiedzi na pytanie nr 66 „ Prosimy o podanie parametrów istotnych ekranu 

LED          o wymiarach 10x4m na elewacji” Zamawiający odpisał, że jest to 



„TELEBIM 36,86m2. Ekran LEDowy (9,60 x 3,84m 36,86m2 - wymiar 10x4 jest 
wymiarem przybliżonym)……”

  Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji należy zainstalować jeden telebim o 
wymiarze 36,86m2     
  (9,60m x 3,84m).

      ODPOWIEDŻ
               Tak, na elewacji na zewnątrz budynku należy zamontować tylko jeden telebim o wym. 
36,86m2     
                (9,60m x 3,84m).
            
      PYTANIE   nr  305

W tomie III opis przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał „…..d) tablica wyników        
z atestem FIBA Level 1, 11-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych i telebim 9.29m2 x 4 
strony, ekran LEDowy wewnętrzny 4.03 x 2.30m. telebim 51,61m2, ekran LEDowy 
zewnętrzny 11,52 x 4,48m …..:” Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji należy 
zainstalować tylko jeden telebim o wymiarze 36,86m2 (9,60m x 3,84m) a telebim opisany 
jako telebim 51,61m2 i ekran LEDowy zewnętrzny 11,52 x 4,48m jest poza zakresem 
przetargu.

      ODPOWIEDŹ
               Potwierdzamy, na elewacji  na zewnątrz budynku należy zamontować tylko jeden telebim o

wym. 36,86m2 (9,60m x 3,84m). Zastępuje on telebim opisany jako telebim 51,61m2, ekran
LEDowy zewnętrzny 11,52 x 4,48m.  Ponadto potwierdzamy, że przywołane w pyt. Nr 305
„tablica  wyników  z  atestem  FIBA Level  1,  11-modułowa,  dla  14  dyscyplin  halowych  i
telebim 9.29m2 x 4 strony, ekran LEDowy wewnętrzny 4.03 x 2.30m również wchodzą w
zakres przetargu.
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