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Wągrowiec, 30.12.2020 r. 
 
OR.272.8.2020 

Wykonawcy 
wszyscy 

 
TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 6 DO ZAPISÓW SIWZ 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1  
w Wągrowcu”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wszystkich branż w wersji edytowalnej dwg 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający udostępnił pliki w wersji edytowalnej, na stronie na której udostępniona jest SIWZ. 
Plik o nazwie: dwg.zip 
 
Pytanie 2 
Proszę o odpowiedź ile koszy ma zostać zamontowanych na boisku głównym do koszykówki? 
 
Odpowiedź 2 
Zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 3 
Proszę o podanie szczegółowych danych technicznych koszy jakie mają być zamontowane na boisku 
głównym do koszykówki. 
 
Odpowiedź 3 
Zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 4 
Czy kosze do koszykówki mają być podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie czy 
kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że koszy na boisku głównym ma być 6 kpl i mają to 
być kosze podwieszane a potrzebne są tylko 2 kpl. Natomiast zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego 
jest tylko jedno boisko główne do koszykówki? Proszę o odpowiedź. 
 
Odpowiedź 4 
Wykonać zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 5 
Proszę o informację ile koszy ma zostać zamontowanych na boiskach treningowych do 
koszykówki? 
 
Odpowiedź 5 
Wykonać zgodnie z przedmiarem. 
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Pytanie 6 
Proszę o podanie szczegółowych informacji technicznych jakie mają być zamontowane kosze do 
koszykówki na boiskach treningowych - podwieszane do dźwigarów dachowych składane elektrycznie 
czy kosze mają być najazdowe? Z przedmiaru wynika, że koszy na boiskach treningowych ma być 4 
kpl i mają to być kosze najazdowe a potrzebnych jest 6 kpl . Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego są 
trzy boiska treningowe do koszykówki. 
 
Odpowiedź 6 
Wykonać zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 7 
Przedmiar dotyczący siatkówki podaje, że tulei ma być 9 sztuk, ram podłogowych ma być 8 sztuk a 
montaż tulei 10 sztuk. Proszę o podanie ilości , które należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 7 
Tulei w ilości 10 sztuk. 
 
Pytanie 8 
Przedmiar dotyczący tenisa podaje 4kpl podpórek do gry singlowej a komplety słupków są 2. Proszę o 
podanie ilości podpórek, które należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 8 
2 komplety są zapasowe. 
 
Pytanie 9 
W punkcie dotyczącym wykładziny ochronnej w płytach podano że płyt ma być 478 sztuk co daje 
956m2 a w przedmiarze podano że ma być 966m2. Proszę o podanie ilości wykładziny ochronnej, 
które należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 9 
966 m2. 
 
Pytanie 10 
W punkcie dotyczącym drabinek podano 90sztuk montażu drabinek a drabinek jest 18 sztuk. 
Proszę o podanie ilości drabinek , które należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 10 
18 sztuk. 
 
Pytanie 11 
Opis techniczny mówi o wykonaniu częściowo ogrodzenia. Przedmiar i zagospodarowanie terenu nie 
wskazuje zakresu i ilości. Proszę o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 11 
Ogrodzenie nie jest przedmiotem przetargu. 
 
Pytanie 12 
Opis techniczny mówi o zamontowaniu furtek w ogrodzeniu. Przedmiar i zagospodarowanie terenu 
nie wskazuje wymiarów i miejsca montażu. Proszę o podanie parametrów technicznych furtek jakie 
należy przyjąć do wyceny. 
 
Odpowiedź 12 
Nie przewiduje się montażu. 
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Pytanie 13 
Opis techniczny podaje „w ramach całej inwestycji należy czyścić kanalizację deszczową”. 
Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć czyszczenie istniejącej kanalizacji i w jakiej 
technologii należy przeprowadzić to czyszczenie. 
 
Odpowiedź 13 
Tak, należy przyjąć czyszczenie w dowolnej technologii. 
 
Pytanie 14 
Proszę o wyjaśnienia co należy rozumieć pod opisem pozycji w przedmiarze „Ścianki drewniane obite 
jednostronnie deskami grubości 25 mm w kolorze wiązarów” w ilości 18,53m2. Proszę o podanie 
szczegółów technicznych tego elementu i gdzie należy go zamontować. 
 
Odpowiedź 14 
Jest to błąd, nie ma ścianek drewnianych. 
 
Pytanie 15 
Proszę o informację co należy wycenić na podłodze hali sportowej: 
a) zgodnie z przedmiarem i rysunkami: legary, płyta osb, wykładzina 7mm 
b) zgodnie z opisem wykonawczym: folia, pianka PU 15mm, panele ze sklejki brzozowej gr. 
18mm lub płyty osb, wykładzina gr. 3,2mm 
 
Odpowiedź 15 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 09.12.2020 r., odpowiadając na 
pytanie 1, opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ. 
Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 1.pdf. 
 
Pytanie 16 
Proszę o informację, czy w związku z zapisem w SIWZ pkt 8 rozdziału VIII , że wadium w formie 
gwarancji lub poręczenia winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek 
dokumentów, 
poręczenie z poniższym zapisem będzie sporządzone prawidłowo: 
Żądanie Zamawiającego wzywające Poręczyciela do zapłaty wadium, dla swej skuteczności, powinno: 
1)    być złożone Poręczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w okresie 
obowiązywania poręczenia, oraz 
2)    być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego; jeżeli żądanie jest podpisane 
przez pełnomocnika, do żądania powinno być dołączone pisemne pełnomocnictwo dla 
podpisującego, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
adwokata lub radcę prawnego, oraz 
3)    wskazywać numer rachunku bankowego do dokonania zapłaty wadium. 
 
Odpowiedź 16 
Tak. Będzie sporządzone prawidłowo. 
 
Pytanie 17 
Czy w fasadach W1, W3 oraz W5  w pozostałych kwaterach należy zastosować EI wyższe niż EI drzwi 
czy też należy przyjąć odporność ogniową równą odporności ogniowej drzwi ?  
 
Odpowiedź 17 
fasada W1 - drzwi EI60, kwatery EI120 
fasada W3 - całą wykonać jako zwykłą nie przeciwpożarową 
fasada W5 - drzwi EI60, kwatery EI120 
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Pytanie 18 
Które szyby należy przyjąć jako emaliowane ? 
 
Odpowiedź 18 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 10.12.2020 r., odpowiadając na 
pytanie 3 i pytanie 6 , opublikowane na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ. 
Plik: pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 2.pdf. 

 
Pytanie 19 
Proszę o informacje czy Zamawiający umożliwi złożenie Wadium w postaci gwarancji 
ubezpieczeniowej jako dokument w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji, poprzez przesłanie za pomocą 
poczty elektronicznej na adres or@wagrowiec.pl, przed terminem złożenia ofert tj. 12.01.2021 r. do 
godz. 11.00. Do oferty Wykonawca załączy kopie dokumentu wadium potwierdzone za zgodność  
z oryginałem. 
 
Odpowiedź 19 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami Rozdziału 
VIII SIWZ. 
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