
Gostynin, dnia 24.04.2020 r. 

 

 

 

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                

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 2              

Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego? 
 

Odp.: Tak, do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego. 

 

Pytanie nr 3 
Prosimy o informację czy należ przyjąć kolor stolarki jednostronny czy dwustronny? 
 

Odp.: Kolor stolarki jednostronny. 
 

Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że obróbki blacharskie oraz orynnowanie należy wykonać z blachy tytan-cynk. 

Jednocześnie prosimy o podanie grubość blachy ponieważ cena blachy tytan cynk zależy od grubości. 

Ponadto blacha tytan cynk nie jest produkowana w kolorach RAL lecz trzech odmianach, różniących się 

jedynie wykończeniem powierzchni zewnętrznej: Naturalna, Patyna Grey oraz Patyna Carbon. W związku 

z czym prosimy o informację, który z kolorów należy zastosować zamiennie do koloru RAL. 
 

Odp.: Obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o 

grubości 0,6 mm, rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm. Kolor elementów należy 

maksymalnie dopasować do zadanego w projekcie RAL 7016 - antracyt. Z wymienionych w 

zapytaniu będzie to Patyna Carbon. 
 

Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że na warstwie z chudego betonu pod posadzką należy wykonać warstwę papy 

podkładowej oraz nawierzchniowej pod styropianem. 
 

Odp.: Warstwy posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

 

 



Pytanie nr 6 
Prosimy o informację czy wykonanie tablicy głównej TG jest w zakresie prac?  

 

Odp.: Tak, wykonanie tablicy TG w zakresie prac. 
 
                                            

 

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

                                                                                                 

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA 

                                                                                                 Paweł Witold Kalinowski 
 Gostynin dn. 24.04.2020 r. 


