
  
W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 02.03.2016 r. materiałów przetargowych  na w/w zadanie, zwracamy się do 
Państwa z prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania: 

 
1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił dokumentacje w formacie PDF i nie przewiduje udostępniania materiałów w innych 
formatach.  
 
2. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 
 
Odpowiedź: 
Termin wizji lokalnej wyznacza się na dni 11.03, 14.03, 16.03.2016 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 
 
3. Prosimy o informację, jaka kwota brutto jest przeznaczona na finansowanie zadania w roku 2016, a jaka w 
2017. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia SIWZ. Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy pzp 
stosowną kwotę zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert. W 2017 roku 
zamawiający zamierza przeznaczyć ok 15% budżetu.  
 
 
4.W związku z tym, że wg projektu należy wykorzystać istniejącą konstrukcję stalową dachu oraz blachę, 
prosimy o udostepnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz ekspertyzy stanu technicznego, która 
dopuszcza wykorzystanie tejże konstrukcji. 
 
Odpowiedź: 
Remont części  dachu hali sportowej „Wacław” należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
opracowaną w marcu 2015 roku. (vide opis techniczny część konstrukcyjna w/w opracowania) 
 
Zamawiający zwraca uwagę iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnie z dwoma  
opracowaniami projektowymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”  
opracowana w styczniu 2015 oraz dokumentacji REMONTU CZĘŚCI DACHU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW” 
opracowanej w marcu 2015 roku.  
 
5. W SIWZ podano, że trybuny będą zmniejszone do 242 osób, natomiast  w dokumentacji założono 272 
krzesełka. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 272 krzesełka. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć ilość krzeseł zgodnie z częścią rysunkową czyli 272 krzesła.  
 
6.Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać  elementy wyposażenia - 
dotyczy pomieszczeń socjalnych, tj. aneks kuchenny, stół, krzesła. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie aneksu kuchennego/ pomieszczenia socjalnego. 
 
ZABUDOWA KUCHENNA  
Całość wykonana z płyty meblowej MDF wykończonej laminatem HPL, cokół cofnięty o wys. 10 cm, zawiasy z 
systemem cichego domyku. Blat gr. 30 mm z płyty meblowej wykończonej laminatem HPL. W kolorze 
grafitowym. 



 

UMYWALKA  
Umywalka podblatowa, bez otworu, z przelewem z przodu, o wym. 55x45 cm (-5) np. KOŁO Style 
BATERIA UMYWALKOWA  
Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, z zamknięciem odpływu, - głowica ceramiczna: 35 mm, zasięg 
wylewki około: 110 mm, wysokość korpusu około: 130 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger 
Patras BFP 021M 
 
ZLEWOZMYWAK 
Zlewozmywak stalowy, o wym około. 50x80 cm, 1-komorowy, z ociekaczem. np. Teka Universo 
 
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 
Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką typu „U”, jednouchwytowa, głowica ceramiczna: 35 mm, 
wysokość około: 390 mm, zasięg wylewki około: 185 mm, kolor: chrom, gwarancja 5lat np. Deante Fliger 
Patras BFP 062M 
LODÓWKA DO ZABUDOWY 
Lodówka do zabudowy o wym. 82x60x55 cm z zamrażarką (pojemność netto chłodziarki – 110 litrów, 
pojemność netto zamrażarki – 15 litrów). Klasa efektywności energetycznej A++, roczne zużycie  prądu 140 
kWh, poziom hałasu 38 dB,  
 
KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY 
Kuchenka mikrofalowa o wym. 59,5x38x37,4 (wymiary z ramką). Wykończenie: stal nierdzewna, barwa 
srebrna. Moc mikrofali – 800W.  
 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w stół i krzesła nie leży w zakresie zamówienia.   
 
7.Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać  elementy wyposażenia - 
dotyczy pomieszczeń gospodarczych, tj. szafa. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w szafę nie leży w zakresie zamówienia.   
 
8.Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać  elementy wyposażenia - 
dotyczy pokoi, tj. łóżek pojedynczych, szafek nocnych, szaf. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie  pokoi hostelowych w łóżka, szafki nocne oraz szafy nie leży w zakresie zamówienia.  
 
9. Prosimy o określenie wielkości, koloru oraz materiału z jakiego należy wykonać  elementy wyposażenia – 
dotyczy pomieszczeń biurowych, tj. biurka, krzesła. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie  pokoi biurowych w biurka i krzesła nie leży w zakresie zamówienia. 
 
10.  W związku z zapisem w punkcie 4.4. opisu do instalacji wod-kan:  
Wymagane ciśnienie minimalne na każdym hydrancie wynosi 2,0 bary.  
Jeżeli ciśnienie wody na przyłączu jest niewystarczające dla spełnienia powyższego warunku należy 
zastosować układ podnoszenia ciśnienia w oparciu o np. zestaw hydroforowy. Stosować zestaw z jedną 
pompą rezerwową. 
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna dostawa i montaż układu podnoszenia ciśnienia odbędzie się na 
etapie realizacji i nie podlega wycenie w obecnym przetargu. 
 
 



Odpowiedź: 
Ewentualna dostawa i montaż układu podnoszenia ciśnienia nie podlega wycenie w obecnym przetargu. 
 

11.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny pozostają tylko te elementy białego montażu, do których 
doprowadzona jest nowo projektowana instalacja wodociągowa wskazana na rysunkach Is_02 oraz Is_03. 
 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć elementy białego montażu w części rozbudowywanej oraz w pomieszczeniach 
remontowanych zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. 
 
12.  Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót obejmujących wymianę istniejących wpustów kanalizacji 
deszczowej W1-W6. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową (vide rysunek IS-01 dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”  opracowana w styczniu 2015)  
 
13.  W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji: 
Istniejące grzejniki w Sali sportowej podłączyć na nowo (…). 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej instalacji c.o. wraz z istniejącymi grzejnikami 
w hali sportowej (opis niewidoczny na rysunku) oraz zakres robót określonych jako nowe podłączenie. 
 
Odpowiedź: 
Informację o istniejących grzejnikach zawarto na rysunkach G-01, G-02, G03. Dołączono czytelny rysunek G-
01 (dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”  opracowana 
w styczniu 2015) . 
 
 
14.  W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji: 
(…) grzejnik wskazany na rys. przełożyć w nowe miejsce. 
Prosimy o wskazanie w/w grzejnika oraz jego nowej lokalizacji. 
 
Odpowiedź: 
Informację o istniejących grzejnikach zawarto na rysunkach G-01, G-02, G03. Dołączono czytelny rysunek G-
01. (dokumentacji PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”  opracowana 
w styczniu 2015) . 
 
15.  W związku z zapisem w punkcie 5.1.2. opisu do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji: 
Podłączenia aparatów grzewczych istniejących również podłączyć na nowo z zachowaniem średnic wraz z 
izolacją - rur istniejących spełniających wytyczne WT i odpowiednich norm – wg załączonych rys.  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej instalacji aparatów grzewczych wraz z 
zakresem ewentualnej wymiany. 
 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z projektem instalacji grzewczej.  
 
16.  Prosimy o podanie długości, średnic oraz materiału rur grzewczych przeznaczonych do demontażu w 
piwnicy. 
 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z projektem instalacji grzewczej., w którym to projekcie określono zakres demontażu. 
 
 



17.  Prosimy o przekazanie parametrów doboru/kart doboru central wentylacyjnych i wentylatorów. 
 
Odpowiedź: 
Dobór należy dokonać zgodnie z parametrami przyjętymi w projektach branżowych.  
 
18.  W związku  z zapisem w punkcie 3. Opisu do wentylacji: „Istniejąca instalacja klimatyzacji typu split w 
pom. groty solnej do wykorzystania i przeniesienia – grota solna w ramach przebudowy zostaje zlokalizowana 
w innym miejscu, lecz także na poziomie piwnic. Przed ponownym wykorzystaniem systemu chłodzenia groty 
solnej sprawdzić należy stan techniczny i w przypadku pozytywnej opinii ponownie zamontować.”, prosimy o 
potwierdzenie, iż ewentualna dostawa nowego Splita do groty solnej odbędzie się na etapie realizacji i nie 
należy wliczać do wyceny w obecnym przetargu. 
 
Odpowiedź: 
Ewentualna dostawa nowego urządzenia typu Split nie podlega wycenie w obecnym przetargu. 
 
19.  W związku  z zapisem w punkcie 3. Opisu do wentylacji: „Istniejąca instalacja klimatyzacji typu split w 
pom. groty solnej do wykorzystania i przeniesienia – grota solna w ramach przebudowy zostaje zlokalizowana 
w innym miejscu, lecz także na poziomie piwnic. Przed ponownym wykorzystaniem systemu chłodzenia groty 
solnej sprawdzić należy stan techniczny i w przypadku pozytywnej opinii ponownie zamontować.”, prosimy o 
potwierdzenie, iż w zakresie demontażu i montażu jest również instalacja freonowa i skropliny. Jeżeli tak 
prosimy o przekazanie dokumentacji inwentaryzującej lokalizację rurociągów oraz urządzeń. 
 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


