
Gostynin, dnia 05.05.2020 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                

Zgodnie z opisem posadzka P2 jest wykonana na płycie żelbetowej. W związku z tym 

prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia posadzki oraz podanie informacji na temat klasy 

betonu. 

Odp.: Klasa betonu: C25/30, zbrojone siatką zbrojeniową ϕ10 przedstawione na rysunku 

KW-18. 

  

Pytanie nr 2 

Jakie baterie mają być zastosowane ? Czy baterie umywalkowe mają być czasowe ? Na wodę 

zmieszaną ? Czy mają mieć mieszacz?  

Odp.: Umywalki należy wyposażyć w baterie jedno uchwytowe z czasowym 

mechanicznym wyłączeniem, nie przewiduje się baterii termostatycznych, woda 

mieszana jest w baterii. 

  

Pytanie nr 3 

Czy baterie prysznicowe mają być czasowe ? podtynkowe ? nadtynkowe ? 

Odp. Każdy prysznic należy wyposażyć w baterię prysznicową jednouchwytową z 

czasowym mechanicznym wyłączeniem, nie przewiduje się baterii termostatycznych. 

  

Pytanie 4 

W przedmiarze przewidziany jest demontaż i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia 

panelowego w ilości 64,00 mb. 

Odp.: Prosimy o określenie dokładnego miejsca wbudowania ogrodzenia. Ilość 

ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar skorygowano), do 

ponownego montażu przeznaczono 54,2mb ogrodzenia. Lokalizacja ogrodzenia do 

demontażu oraz projektowana lokalizacja przeniesionych fragmentów zgodnie z 

załączonym rysunkiem Z-1.1.A 

  

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie że ilość ogrodzenia panelowego do przeniesienia jest zgodna z 

ilościami w przedmiarze. Prosimy również o informację w które miejsce ogrodzenie ma 

zostać przeniesione. 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/kw-18.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/kw-18.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/z-1.1.a.pdf


Odp.: Ilość ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar należy 

skorygować), do ponownego montażu przeznaczono 54,2mb ogrodzenia. Lokalizacja 

ogrodzenia do demontażu oraz projektowana lokalizacja przeniesionych fragmentów 

zgodnie z załączonym rysunkiem Z-1.1.A 

  

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację dotyczącą długości ogrodzenia do likwidacji. 

Odp.: Ilość ogrodzenia panelowego do demontażu: 81,0mb (przedmiar należy 

skorygować). 

  

Pytanie nr 7 

Prosimy o wskazanie w dokumentacji miejsca gdzie należy wykonać izolację cieplną z płyt 

styropianowych XPS 10 cm – poz. 236 przedmiaru. Jednocześnie prosimy o podanie klasy 

styropianu XPS. 

Odp.: Należy wykonać izolację z płyt styropianowych jako warstwę posadzki P2 – 

parametry zgodnie z projektem architektonicznym. Przedmiar skorygowano. 

  

Pytanie nr 8 

Prosimy o podanie właściwej ilości powierzchni posadzek do wykonania. W załączonych 

przedmiarach ilość wynosi 152,140 m2. Powierzchnia użytkowa budynku jest zdecydowanie 

większa. 

Odp.: Przedmiar skorygowano. 

  

Pytanie nr 9 

Prosimy o przedstawienie szczegółu montażu oraz obróbki koryt odwadniających na dachu 

oraz detal wykonania obróbki blacharskiej ścian attykowych. 

Odp.: Załączono rysunki detali obróbki blacharskiej D-1.1. 

  

Pytanie nr 10 

W przedmiarze robót dla przyłącza kanalizacji sanitarnej jest montaż 3 studzienek DN425. Z 

przekroju wynika że studzienek jest 5kpl fi600. Prosimy o wyjaśnienie. Ponadto prosimy o 

wyjaśnienie – zgodnie z przekrojem kanalizacji sanitarnej i PZT na odcinku SK6-SK7 i SK3-

SK4 występuje przeciwspadek. Jakie rozwiązanie należy tam przyjąć. Prosimy o szczegółową 

informacje. 

Odp.: Przedmiar robót dla przyłącza kanalizacji sanitarnej skorygowano. Przesłano 

skorygowany PZT branży sanitarnej, na profilach spadki są prawidłowe - pozostają bez 

zmian. 

  

Pytanie nr 11 

W przedmiarze brakuje studzienek na zawory dla instalacji ciepłowniczej – 3 kpl. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odp.: Przedmiar skorygowano. 

  

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników o podobnych parametrach co w 

projekcie? 

Odp.: Szczegółowe rozwiązania dotyczące parametrów wyposażenia należy przedstawić 

do akceptacji Zamawiającego. 

  

Pytanie nr 13 

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/z-1.1.a.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/gostynin-przedmiar.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/gostynin-przedmiar.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/d-1.1.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/gostynin-przedmiar.pdf


Brak w przedmiarach kabin systemowych WC – prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub o 

informację, że dostawa kabin nie leży w zakresie prac. 

Odp.: Przedmiar skorygowano. 
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http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/gostynin-przedmiar.pdf

