
25.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów podwieszanych SF5  z 
materiałów o nie gorszych parametrach  podstawowych składających się na wartość 
użytkową, czyli klasę pochłaniania dźwięku „A” aw 0,95, poziom odporności na uderzenia wg 
EN 13964, aneks D  3A, klasyfikacja ogniowa: niepaląca i niekapiąca, odbicie światła na 
poziomie min78%,  odporność na wilgotność względną do 95% i możliwość odkurzania 
ręcznego lub maszynowego, przy jednoczesnym pominięciu pozostałych parametrów? 
Podany opis ogranicza ilość producentów do jednego. 
 
 
Odpowiedź: 
W dokumentacji określono standard estetyczny oraz techniczny elementów.  W realizacji 
można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi technicznemu 
określonemu w projekcie  lub też standard ten podwyższają. 

 
26.Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze demontaż istniejącej okładziny 

stalowej „Metalplast”, oraz zabezpieczenie blachy trapezowej farbami przeciwko korozji? 
Jeżeli tak to w której pozycji. 
 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę 
iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznał się z dokumentacja 
projektowa w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie 
ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i 
wynikających z projektu.  

 
 

27.Czy jeżeli stan istniejącej blachy trapezowej będzie wymagał dodatkowych prac, 
Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających nie objętych zakresem 
Umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym zakresie. 
 

28.Prosimy o określenie parametrów paneli akustycznych w sposób nie ograniczający 
ilości producentów do jednego. 
 
Odpowiedź: 
W dokumentacji określono standard estetyczny oraz techniczny elementów.  W realizacji 
można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi technicznemu 
określonemu w projekcie  lub też standard ten podwyższają. 

 
 
29.   Czy Zamawiający przewidział w przedmiarze wyłazy dachowe? Jeżeli tak to w 

której pozycji. 
 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę 
iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznał się z dokumentacja 
projektowa w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie 
ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i 
wynikających z projektu.  

 



30.   Czy Zamawiający dopuszcza w miejscu usuniętych trybun zastosowanie stropu 
innego niż z płyt SP?  
 
Odpowiedź: 
W realizacji można stosować materiały równoważne, które odpowiadają standardowi 
technicznemu określonemu w projekcie  lub też standard ten podwyższają. W przypadku 
zmiany założonych w projekcie elementów konstrukcyjnych na etapie realizacji należy 
uzyskać zgodę projektanta konstrukcji.  

 
31.W przedmiarach brakuje pozycji drzwi Dz2. Prosimy o potwierdzenie, że należy je 

również wykonać i wycenić. 
 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zwraca uwagę 
iż każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznał się z dokumentacja 
projektowa w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie 
ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i 
wynikających z projektu.  

 
32.   Prosimy o określenie ilości drzwi D2, ponieważ zestawienie na rysunku A402 

zawiera sprzeczne informacje. 
 
Odpowiedź: 
Dla drzwi D2 w wycenie należy przyjąć 10 lewych , 8 prawych.  
 

33.   Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarach należy uwzględnić klamry o szer. 
Min. 0,5m, w odstępach max. 0,3m i odległości od ściany min. 0,15m 
 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

34.   W przedmiarach wycieraczki systemowe są o wymiarach 80x180cm, natomiast 
w przekroju A306 wycieraczka ma wymiar 250x100cm. Prosimy o jednoznaczne określenie 
wymiarów wycieraczek. 
 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć zgodnie z projektem. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent 
przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznał się z dokumentacja projektowa w celu 
dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót 
koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z 
projektu.  

 
35.   Prosimy o przekazanie dokumentacji wraz z wymiarami pomieszczeń, ponieważ 

bez nich nie ma możliwości potwierdzenia ilości w otrzymanych przedmiarach. 
 
Odpowiedź: 
W dokumentacji zwymiarowano pomieszczenia. Proszę o dokładne zapoznanie się z 
całością dokumentacji. 
 

36.   Na przekrojach izolacja ścian fundamentowych wykonana jest z papy 
termozgrzewalnej natomiast takiej pozycji nie ma w przedmiarach.  Prosimy o potwierdzenie, 
że ściany fundamentowe należy zaizolować z papy termozgrzewalnej. 
 



Odpowiedź: 
W wycenie należy przyjąć zgodnie z projektem. Zamawiający zwraca uwagę iż każdy oferent 
przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznał się z dokumentacja projektowa w celu 
dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót 
koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z 
projektu.  

 
37.   Prosimy o uzupełnienie rysunku - K-16 STROP MONOLITYCZNY ŁĄCZNIKA 

SM-2, SM-3, WIENIEC W(0)-4 1:50, 1:20. 
 
Odpowiedź: 
Uzupełniono. 
 

38.   Prosimy o uzupełnienie rysunku - K-17 ELEMENTY ŻELBETOWE 
KONDYGNACJI 0 i +0,5 SŁUPKI STALOWE SS(0)-1 1:20. 
 
Odpowiedź: 
Uzupełniono. 
 

39.   Schemat instalacji teleinformatycznej (rys. E-10) obejmuje jedynie okablowanie i 
elementy obiektowe instalacji, brak jest natomiast szczegółowych informacji w jakie elementy 
ma zostać wyposażona szafa GPD. Prosimy o uszczegółowienie projektu w zakresie 
wyposażenia szafy GPD. 
 
Odpowiedź: 

Wyposażenie GPD zgodnie z projektem na potrzeby obsługi elementów obiektowych 
instalacji zawartych na rys. E-10 oraz przeniesionych elementów z istniejącej serwerowni. 
 
 

40.   W opisie do projektu branży elektrycznej w punkcie 4.12 jest napisane, że w 
pomieszczeniu serwerowni należy zrealizować m.in. Postawienie serwera i spięcie sieci 
teleinformatycznych, telefonu. Prosimy o jednoznaczne i wyczerpujące określenie zakresu 
prac jakie są do zrealizowania w zakresie serwerowni. 
 
Odpowiedź: 

Po przeniesieniu serwerowni do nowego pomieszczenia należy przepiąd istniejące sieci 
teleinformatyczne tam spięte do nowego pomieszczenia. W tym celu należy przełożyd 
(wydłużyd przewody) do nowego pomieszczenia i wpiąd do nowoprojektowanej szafy. 
 
 

41.   W projekcie branży elektrycznej mowa jest o przeniesieniu sterowania 
ogrzewaniem Sali do recepcji. Prosimy o określenie typów przewodów jakie należy 
zastosować do przedłużenia istniejących przewodów sterowania ogrzewania sali. 
 
Odpowiedź: 

Przewody jakimi należy przedłużyd istniejące przewody sterowania ogrzewania sali powinny 
byd min. typu i przekroju jak przewody istniejące, ale nie gorsze jak miedziane o przekroju 
żyły 1mm2. 
 
 

42.   Na rysunku E-01 branży elektrycznej oznaczono lokalizację projektowanej szafki 
ZK na boisku, trasę kabla zasilania wieży oświetleniowej nr 2,3,4, dodatkowo informując, że 
te zakresy są w opracowaniu wg ODRĘBNEGO PROJEKTU. Prosimy o potwierdzenie, że 



przedmiot zamówienia branży elektrycznej w zakresie robót w instalacjach zewnętrznych 
obejmuje jedynie oświetlenie zewnętrzne. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje boiska do piłki nożnej i instalacji z nim związanych. 
 

43.   Na rysunku E-03 branży elektrycznej są zawarte informacje o pracach jakie 
należy zrealizować w pomieszczeniu serwerowni. Prosimy o uszczegółowienie w 
dokumentacji projektowej informacji w zakresie prac jakie muszą zostać wykonane dla 
zrealizowaniu wszystkich wytycznych zawartych w projekcie, czyli dla: sterowania 
oświetleniem zewnętrznym; serwera głównego z monitoringiem; sterowania oświetleniem 
sali, korytarzy, elewacji, parkingu; widowni wejścia głównego do budynku. 
 
Odpowiedź: 

Prace do realizacji w pomieszczeniu serwerowni wykonad zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie. 
 
 

44.   Prosimy od udostępnienie przedmiaru w postaci pliku obsługiwanego przez 
program kosztorysowy ATH. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił przedmiary w formacie PDF i nie przewiduje udostępniania innych 

 


