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ZP. 271.1.2.2020 

 

 

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska 

piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego 

 

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że 

w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wskazanie które materiały z rozbiórek należy przekazać Zamawiającemu oraz 

wskazanie lokalizacji miejsca transportu w/w odpadów ponieważ sposób demontażu oraz 

odległość wywozu ma wpływ na wartość robót rozbiórkowych. 
 

Odp.: Zamawiającemu należy przekazać pnie ściętych drzew i składować je na terenie 

Mosir. Wszystkie materiały z rozbiórek zagospodaruje lub zutylizuje Wykonawca we 

własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 2 

W OPZ oraz SIWZ wskazano szczegółowy zakres robót ETAPU I, natomiast Zamawiający  

umieścił kompletną dokumentację dla całego obiektu MOSiR w Gostyninie. 

 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ilości przyjęte w przekazanym 

kosztorysie są zgodne z faktycznym zakresem prac lub o załączenie rysunku Z-1.1 z 

zaznaczonym faktycznym zakresem prac ETAPU I w celu zweryfikowania ilości. (np. zapis 

mówiący o budowie dojść i dojazdów doprowadzających do nowo budowanego boiska 

treningowego i zaplecza socjalno-sanitarnego może być inaczej interpretowany dla każdego z 

uczestników postępowania przetargowego) 
 

Odp.: Zakres dojść i dojazdów doprowadzających do nowo projektowanego boiska 

został uwzględniony na mapie plik „Zakres dojść i dojazdów”. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z przedmiarem poz. 7 prosimy o wskazanie, które ogrodzenie panelowe należy 

zdemontować oraz ponownie zamontować w innej lokalizacji. W jakim stanie technicznym 

jest w/w ogrodzenie? 
 

Odp.: Ogrodzenie panelowe jest w dobrym stanie technicznym, zostało wykonane w 

2017r. wg załączonego opisu. Ogrodzenie należy zdemontować w miejscu kolidującym z 

inwestycją, a zdemontowane elementy wykorzystać do budowy ogrodzenia w nowym 



miejscu zgodnie z PT. (załączniki PDF 1 i PDF 2). 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o określenie parametrów blachy perforowanej do wykonania wiaty na odpady 

ponieważ cena blachy zależy między innymi od jej grubości. 
 

Odp.: Wiata na odpady nie wchodzi w zakres inwestycji. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wyjaśnienie co za element znajduje się ponad obrzeżem na rysunku ZD-1.5 oraz 

ZD-1.6, ponieważ nie ma nigdzie informacji co to jest? 
 

Odp.: Przedmiotowy element to systemowa nakładka gumowa SBR zabezpieczająca 

obrzeże  betonowe. Nakładka w kolorze zielonym mocowana klejem poliuretanowym. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że posadzka P2 – znajduje się tylko w pomieszczeniu 0.28 – 

magazyn. 

 

Odp.: Tak, posadzka P2 znajduje się jedynie w pomieszczeniu magazynowym (0.28). 
 

Pytanie nr 7 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu wykończenia ścian wewnętrznych. W opisie: 

„(…)Ściany i stropy – tynki gipsowe (…)” natomiast w przedmiarze: tynki cementowo-

wapienna + gładź jednowarstwowa. 
 

Odp.: Wykończenie ścian wewnętrznych zgodnie z przedmiarem: tynk cementowo – 

wapienny + jednowarstwowa gładź gipsowa.  
 

Pytanie nr 8 

Prosimy o podanie właściwej ilości oraz materiału z jakiego należy wykonać parapety 

wewnętrzne oraz zewnętrzne lub o potwierdzenie, że należy wykonać tylko 7,5mb parapetów 

zgodnie z załączonym przedmiarem. 
 

Odp.: Parapety zewnętrzne należy wykonać blachy tytanowo – cynkowej w kolorze 

antracytowym RAL7016 – analogicznie jak obróbki blacharskie na elewacji. Parametry 

wewnętrzne z płyty MDF w kolorze białym, grubość parapetów 2 cm. Ilość zgodnie z 

projektem technicznym. 
 

Pytanie nr 9 

Prosimy o informację jakiego typu ościeżnice należy zastosować do stolarki drzwiowej 

wewnętrznej. 
 

Odp.: Do stolarki drzwiowej wewnętrznej należy zastosować ościeżnice regulowane. 
 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni z kostki należy użyć obrzeży 

betonowych 8x30? 
 

Odp.: Zgodnie z dokumentacją do wykonania nawierzchni z kostki należy użyć obrzeży 

betonowych o wymiarach 8x30 cm. 
 



Pytanie nr 11 

Prosimy o sprecyzowanie warstw podbudowy dla nawierzchni utwardzonych z kostki 

betonowej gr. 8 cm ponieważ w opisie brak tej informacji natomiast przedmiar oraz rysunek 

ZD-1.4 podają sprzeczne informację w tej kwestii. 
 

Odp.: Warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem ZD-1.4. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac ETAP I należy zamontować 5 kamer. Prosimy 

jednocześnie o wskazanie o które kamery chodzi ponieważ w opisie jest 7 kamer do 

zamontowania. 
 

Odp.: zgodnie opisem przedmiotu zamówienia budowa systemu monitoringu w zakresie 

kompletnego wykonania szafy i instalacji wraz z podłączeniem kamer K1, K2, K5, K6, 

K7. 

 

Pytanie nr 13 

Pod projektowanymi budynkami znajdują się przewody eND. Prosimy o informację czy 

przewody mają zostać przebudowane? Jeśli tak to w jakiej formie i kto poniesie koszty z tym 

związane? 
 

Odp.: Przewody należy zlikwidować ( przewód zasilający istniejące obiekty do rozbiórki 

oraz przewód zasilający latarnie na terenie inwestycji do demontażu). 
 

Pytanie nr 14 

Prosimy o sprecyzowanie rzędnej zera budynku. Na przekrojach wynosi ona 88,0 natomiast 

na PZT rzędna wynosi 88,80. 
 

Odp.: Rzędna 0,00 budynku wynosi 88,83 m npm – zgodnie z PZT. 
 

Pytanie nr 15 

Czy Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję pozwalającą na 

użytkowanie obiektu? 

 

Odp.: Tak. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest uwarunkowane uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. 
                                                                                                       

 

Z A T W I E R D Z A M: 

                                                                                                 

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

                                                                                     Paweł Witold Kalinowski 
   Gostynin dn. 22.04.2020 r. 

 

 

 


