
Proszę o udzielenie informacji do zapytania ofertowego nr CS/2/2022 na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy obiektu sportowego, namiotowego dla dwóch kortów tenisowych. 

1. Jaka jest planowana (przybliżona) lokalizacja obiektu na działce ? 

Odp. Zaznaczono na mapce sytuacyjnej poniżej. 

 

2. Czym jest „istniejący system cieplika”. Z mapy na geoportalu wynika, że na terenie jest 

urządzenie pompy ciepła. Czy dla planowanej inwestycji należy przewidzieć nowe przyłącze z 

sieci miejskiej czy rozbudowę instalacji wewnętrznej ? Czy węzeł cieplny jest w miejscu 

zaznaczonym poniżej ? Czy instalacja ma rezerwę na rozbudowę ? 



 
 

Odp. Na terenie nie ma już pompy ciepła. Węzeł cieplny jest zlokalizowany w zaznaczonej 

lokalizacji. Dla planowanej inwestycji istnieje możliwość zarówno wykonania przyłącza z 

istniejącego węzła jak i wykonanie nowego przyłącza z instalacji cieplika przebiegającego 

przez nasz teren. (mapa i warunki w załączeniu).  



 







 

3.Czy macie Państwo umowę z wodociągami z określonym dopuszczalnym zrzutem wód opadowych? 

Po wprowadzeniu dodatkowej (dużej) ilości wód opadowych prawdopodobnie konieczny będzie 

zbiornik spowalniający spływ do sieci miejskiej. 



Odp. W umowie z wodociągami nie ma informacji o dopuszczalnym zrzucie wody opadowej. W 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu znajduje się zbiornik do gromadzenia wód 

deszczowych oraz odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

 

4.Czy macie Państwo dane o wydajności hydrantów zewnętrznych (na terenie lub w ulicy)  + ich 

lokalizację ? Potrzebujemy jeden hydrant o wydajności 10 l/s w odległości poniżej 75 m. Może być 

konieczna rozbudowa sieci wodnej w ulicy do wykonania hydrantu. 

Odp. Niestety na tą chwilę nie posiadamy danych dotyczących wydajności hydrantów. W 

odległości poniżej 75 metrów nie znajduje się żaden hydrant. Najbliższy hydrant na naszej posesji 

znajduje się ok 100 metrów od miejsca projektowanej lokalizacji hali namiotowej.  

 

5. Czy macie Państwo projekt instalacji fotowoltaicznej ? Czy w ofercie należy przewidzieć dodatkowo 

konstrukcję stalową do montażu paneli ? Jaka jest planowana lokalizacja tej instalacji ? 

Odp. Nie posiadamy projektu instalacji fotowoltaicznej. Projekt instalacji fotowoltaicznej objęty 

jest zapytaniem ofertowym i wchodzi w jego zakres. Planowana lokalizacja instalacji znajduje się 

na dachu hali sportowej. Orientacyjne miejsce posadowienia pokazano na mapce sytuacyjnej w 

odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

6. Czy macie Państwo badania gruntu z opinią geotechniczną ? Czy należy przewidzieć ten zakres w 

ofercie ? 

Odp. Nie posiadamy badań gruntu ani opinii geotechnicznej. Ten zakres należy przewidzieć w 

ofercie. 

 

7. Proszę o wgląd do decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz do mapy dc. projektowych. Jeśli na 

mapie brakuje rzędnych lub innych danych lub przyjęto za mały zakres musimy założyć w ofercie 

aktualizację. 

Odp. Decyzję lokalizacji celu publicznego przekazujemy w załączeniu. Z uwagi na wielkość mapy 

do celów projektowych (wersja papierowa) nie mamy możliwości załączenia skanu w jednym 

pliku. Pliki zostaną załączone w dniu 14.01.2022.  







 

 

 



8. Dlaczego przewidziane są 2 źródła ciepła tzn. sieć ciepłownicza i promienniki elektryczne ? Jak 

dokładniej planujecie Państwo ogrzewanie ? 

Odp. Zamawiający planuje 2 rodzaje ogrzewania - zarówno podłączenie do sieci ciepłowniczej jak 

i rezerwowo w formie napromienników elektrycznych. 

 

9. Czy jesteście Państwo w stanie wskazać miejsce rozdzielni głównej, z której możemy zasilić obiekt. 

Czy rozdzielnia ta zabezpieczona jest pożarowym wyłącznikiem prądu ? 

Odp. Rozdzielnia główna znajduje się w budynku hali sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie 

węzła cieplnego. Rozdzielnia jest zabezpieczona pożarowym wyłącznikiem prądu. 

 

10. W zakresie dokumentacji nie ma projektu wykonawczego – czy tak należy przyjąć w ofercie ? 

Odp. Nie, w ofercie należy przyjąć także wykonanie projektu wykonawczego. Dokumentacja wraz 

z pozwoleniem na budowę finalnie ma być podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych. 

 

11. Nie zrozumiały jest dla mnie „projekt organizacji robót” – to nie jest standardowy zakres 

dokumentacji projektowej tylko zakres wykonawcy robót. Czy możemy na tym etapie zrezygnować z 

tego opracowania ? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od przygotowania „projektu organizacji robót” 

 

12. Czy w decyzji lokalizacyjnej podano wymaganą ilość miejsc postojowych i czy da się je zapewnić 

na terenie Centrum Sportu ? 

Odp. W projekcie należy przewidzieć miejsca postojowe przed halą tenisową wraz z wjazdem z 

obecnego parkingu i ciągiem komunikacyjnym, nawiązujących do obecnych ciągów. (w załączeniu 

orientacyjna wizualizacja). 



 

  

 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

 

 

Pyt.13. Zamawiający w SIWZ  w ogłoszonym przetargu wpisał w treści ogłoszenia wymiary kortów 

do zadaszenia o wymiarach 36 m x 18 m, natomiast drugi kort ma podany wymiar 40 m x 18 m, 

dlaczego ten wymiar jest większy o 4 m i posiada 40 m. Czy Zamawiający ma na myśli, ze należy np. 

zaprojektować zaplecze socjalne o szerokości 4 m ? Prosimy o uszczegółowienie  zapisu z którego 

wynika, że kort ma posiadać  wymiar 40 m. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że wewnątrz dłuższego namiotu należy zaprojektować 

pomieszczenie szatniowe bez części sanitarnej (forma kontenera lub lekkiej zabudowy) 

stanowiące przedsionek wejścia na halę. 

 

Pyt.14. Czy Zamawiający przewidział w związku z zapytaniem ofertowym pomieszczenie na 

lokalizację węzła cieplnego, jeśli tak to w którym miejscu. Czy Zamawiający posiada wydane warunki 

techniczne na włączenie się do węzła  cieplnego ? 

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadanymi informacjami możliwe jest 

zaprojektowanie zarówno nowego węzła cieplnego na hali tenisowej, jak i podłączenie instalacji 

do istniejącego węzła cieplnego na hali sportowej. 

 

Pyt. 15. W jakim miejscu maja być zaprojektowane panele fotowoltaiczne, ponieważ na dachu hali 

zadaszającej kolory jest to nie wykonalne ? 

Odp. Miejsce posadowienia pokazano na mapce sytuacyjnej w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

Pyt. 16. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne dotyczące doprowadzenia wody do zasilania 

hydrantów dla potrzeb eksploatacji kortów tenisowych ?, i ewentualnie prosimy o odpowiedź jaka 

wydajność posiadają istniejące na terenie hydranty w l/sek. oraz w jakiej odległości się znajdują od 

planowanej lokalizacji kortów ? 

Odp. Zamawiający nie posiada warunków technicznych dotyczących doprowadzania wody do 

hydrantów. Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 4 

 

Pyt. 17 Czy zamawiający dysponuje warunkami technicznymi z energetyki , jeśli tak to prosimy je 

dołączyć do przetargu? 



Odp. Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi z energetyki w zakresie podłączenia 

projektowanego obiektu. Zamawiający posiada jedynie warunki przyłączenia obecnych 

obiektów. 

 

Pyt. 18 Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na włączenie się do cieplika w celu 

podgrzewania kubatury hal nad kortami tenisowymi ? Prosimy je dołączyć  do przetargu jeśli zostały 

wydane. 

Odp. Odpowiedź załączono w pytaniu nr 2 

 

Pyt. 19 Czy panele fotowoltaiczne mają służyć  jako wspomaganie ogrzewania z cieplika? 

Odp. Tak, panele mają służyć pośrednio jako wspomaganie ogrzewania z promienników 

elektrycznych. 

 

Pyt. 20 Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych obejmującą cały teren 

inwestycji tj. korty, oraz włączenie się do cieplika i ewentualnie miejsca na którym mają być 

zamontowane panele fotowoltaiczne, oraz podłączenie do energii elektrycznej i wody, czy 

Wykonawca ma w koszt wliczyć koszt opracowana tej mapy, jeśli tak to jaki obszar obejmuje 

inwestycja łącznie z włączeniem do mediów. 

Odp. Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych. Mapa zostanie udostępniona 

na stronie zamawiającego w dniu 14.01.2022 

 

Jeśli Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych to Wykonawca potrzebuje min. 30 dni na 

otrzymanie mapy z pieczątką, aby na niej opracować  Projekt architektoniczny i Plan 

Zagospodarowania Terenu, na co Wykonawca potrzebuje kolejne 30 dni. 

Poza tym, aby wykonać opinię geotechniczną Wykonawca musi posiadać mapę aktualna na której 

naniesie rzędne terenu w których wykonuje odwierty geotechniczne. 

W związku z tym prosimy o zmianę terminu oddania projektu do Starostwa powiatowego, z uwagi na 

fakt, ze należy najpierw przygotować  mapę, opinię geotechniczną, otrzymać warunki techniczne na 

włączenie się do mediów, z 30 dni do co najmniej 65 dni . 

Odp.  Zamawiający prosi o sprawdzenie zakresu mapy. 

 

Pyt. 21 Z czego ma być zaprojektowana nawierzchnia kortów ? 

Odp. Projekt nawierzchni ma obejmować tzw. „Nawierzchnię Twardą” składającą się  z 

warstwy nawierzchni akrylowej zawierającej granulat EPDM, podbudowy asfaltobetonowej, 

asfaltowej lub betonowej oraz z warstwy kolorowej- użytkowej. 

 

Pyt. 22 W SIWZ pyt. IV napisano, że należy przewidzieć podłączenie do zewnętrznej instalacji 

ciepłowniczej, oraz zamiennie do gazu lub do gruntowego wymiennika ciepła,  oraz jeszcze 

fotowoltaika. 

Odp. W projekcie należy przewidzieć podłączenie do instalacji ciepłowniczej oraz do instalacji 

fotowoltaicznej dla promienników elektrycznych. 

 

Pyt. 23 Czy użytkownicy kortów mogą korzystać z zaplecza socjalnego tj. szatni i WC, czy 

Wykonawca powinien zaprojektować węzeł sanitarny ? 

Odp. Użytkownicy mogą korzystać z zaplecza socjalnego (z wyłączeniem szatni) tj. WC  

znajdującego się w budynku hali sportowej oddalonej o ok 40 metrów od planowanej inwestycji. 

Nie ma konieczności projektowania węzła sanitarnego. 

 

Pyt. 24 Czy Zamawiający posiada Decyzję Celu Publicznego? 

Odp. Tak. Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 7  

 


