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Wyjaśnienie treści SWZ 

Pleśna 21 marca 2022

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole 

podstawowej  

w Świebodzinie” 
 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji geotechnicznej. 
Wyjaśnienie: Zamawiający  nie posiada więcej dokumentacji. 

Pytanie 2 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów 
Pytanie 3 

 Prosimy o doprecyzowanie, czy w budynku Przedszkola i budynku Sali Gimnastycznej 

mają być zastosowane: 

a) sufity kasetonowe – wg informacji zawartych w STWiORB, 

b) sufity rastrowe – wg informacji zawartych w Części Opisowej Projektów oraz 

na rysunkach? 
Wyjaśnienie: Projekt przewiduje sufity kasetonowe 60x60cm zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 

Pytanie 4 

 Prosimy o doprecyzowanie, czy w budynku Sali Gimnastycznej mają być wykonane: 

a) 21 pola ćwiczebne (tj. 10 drabinek podwójnych i 1 drabinka pojedyncza) – 

zgodnie z informacją zawartą na rysunku, 

b) 42 pola ćwiczebne (tj. 21 drabinek podwójnych) – zgodnie informacją zawartą 

w przedmiarze robót? 
Wyjaśnienie: 21 pola ćwiczebne. 
 

Pytanie 5 

 Prosimy o informację, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają uwzględniać 

wykonanie zabezpieczeń przeszkleń zewnętrznych w budynku Sali Gimnastycznej 

siatką zgodnie z informacją zawartą w Części Opisowej Projektu. Jeśli tak, to prosimy 

o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające wykonanie w/w prac, ponieważ 

zgodnie z poprzednimi odpowiedziami Zamawiającego na zapytania do treści SWZ 

Wykonawcy nie mogą dobrowolnie wprowadzać zmian (podstaw, ilości, brakujących 

pozycji) w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót. 
 

Wyjaśnienie: Informacja o zabezpieczeniach przeszkleń znajduje się  w projekcie, należy ją skalkulować w 

ofercie. 
 

Pytanie6 

Z informacji uzyskanych od dostawców wyposażenia sportowego wiemy, że w halach 

sportowych nie stosuje się bramek tulejkowych, a talerzykowe ze względu na to że: 

a) bramki tulejkowe są wyższe o 50 cm, więc po wyjęciu ich z tulei wysokość 

sumaryczna wynosi ok 260 cm, co niejednokrotnie stanowi problem przy 

przenoszeniu ich przez drzwi do magazynu (bramki te są także dużo cięższe), 
b) po wniesieniu do magazynu muszą być położone na płasko, ponieważ łuki 

bramek nie opierają się o posadzkę przy opieraniu o ścianę – są 50 cm wyżej od 

spodu bramki (w wersji mocowanej na talerzykach łuki są tej samej wysokości 

co spód bramek) – inny środek ciężkości i samoczynnie rozkładające się łuki, 

c) bramki tulejkowe nie mają od spodu plastikowych zaślepek zabezpieczających 



posadzkę (nawierzchnię) sportową przed zarysowaniami przez profil 

wchodzący do tulei. Ponieważ bramka jest wysoka, po wyjęciu istnieje 

niebezpieczeństwo zarysowania lub co gorsza uderzenia w nawierzchnię przez 

niezabezpieczony dół części wchodzącej do tulei (nie można go zabezpieczyć 

za względu na późniejsze problemy z wkładaniem lub wyjmowaniem z tulei). 

W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Wykonawcy w swoich ofertach mają 

uwzględniać dostawę i montaż bramek: tulejkowych, czy talerzykowych? 

Wyjaśnienie: Dopuszcza się oba rozwiązania. 

Pytanie 7 

 W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 18.03.2022 r. – pytanie 

nr 10 – prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące pozycje dot. wykonania 

zabezpieczeń przejść instalacji elektrycznych, ponieważ zgodnie z poprzednimi 

odpowiedziami Zamawiającego na zapytania do treści SWZ Wykonawcy nie mogą 

dobrowolnie wprowadzać zmian (podstaw, ilości, brakujących pozycji) 

w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z wcześniej udzieloną informacją w projektach znajdują się  wszystkie informacje 

dotyczące podziału budynku przegrodami o wymaganej klasie odporności pożarowej oraz wszystkie 

niezbędne  informacje o sposobie zabezpieczania przejść instalacyjnych. Należy skalkulować w/w 

zabezpieczenia w swojej ofercie. 

Pytanie 8 

W nawiązaniu do wyjaśnień na zapytania do treści SWZ z dnia 18.03.2022 r. – pytanie 

nr 11 – prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące pozycje dot. wykonania 

zabezpieczeń przejść instalacji sanitarnych (z wyłączeniem instalacji wentylacji), 

ponieważ zgodnie z poprzednimi odpowiedziami Zamawiającego na zapytania do treści 

SWZ Wykonawcy nie mogą dobrowolnie wprowadzać zmian (podstaw, ilości, 

brakujących pozycji) w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót 

Wyjaśnienie: Zgodnie z wcześniej udzieloną informacją w projektach znajdują się  wszystkie informacje 

dotyczące podziału budynku przegrodami o wymaganej klasie odporności pożarowej oraz wszystkie 

niezbędne  informacje o sposobie zabezpieczania przejść instalacyjnych. Należy skalkulować w/w 

zabezpieczenia w swojej ofercie. 
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