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ODPOWIEDZI NA PYTANIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację stadionu miejskiego w 

Węglińcu” 
 
          
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, iŜ  wpłynęło 
zapytanie do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam 
wyjaśnień. 
 
PYTANIE NR 1 
Budowa budynku o jakiej powierzchni uŜytkowej wchodzi w zakres zadania? 
W Projekcie Budowlanym w pkt. 15 ppkt.15.5 wykazano powierzchnię całkowitą: 274,25 m2, 
natomiast w przedmiarze robót w poz. 43 wykazano 245,10 m2. 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Budynek ma mieć powierzchnię uŜytkową mierzoną po podłodze = 274,25 m2.  
 
PYTANIE NR 2 
Boisko o jakiej nawierzchni jest przedmiotem przetargu: o nawierzchni z trawy sianej, trawy 
w rolkach czy darni? Jakie są parametry siatki nylonowej oraz ile przewidziano warstw do 
ułoŜenia pod darninę? 
W SST na str. 56 w pkt. 5, pakt. 5.3 wymienia się nawierzchnię wykonaną przez obsiew 
mieszanką nasion lub układanie trawy dostarczonej w rolkach. Projekt budowy w pkt.3 
zakłada wykonanie nawierzchni  boiska z kostki darni układanej „ w cegiełkę”, natomiast w 
dołączonym przedmiarze w poz. 42 uwzględniono  wykonanie nawierzchni poprzez obsiew. 
Odpowiedź na pytanie nr 2  
Nawierzchnia boiska ma być wykonana siewem. Szczegółowy opis w uzupełnieniu do 
projektu podstawowego o powierzchni 8060 m2 płyta główna i pozostała powierzchnia w 
granicach ogrodzenia z trawnikiem typu łąkowego.  
 
PYTANIE NR 3 
Czy koło rzutni kulą, zasiek rzutni młotem oraz skocznia wzwyŜ są przedmiotem przetargu, 
jeśli tak, to z jakiej nawierzchni lub materiału maja być wykonane? 
Na rysunku Projektu zagospodarowania terenu nie są one zaznaczone jako wykluczone z 
przetargu nawierzchnie poliuretanowe.  
Odpowiedź na pytanie nr 3  
Koło rzutni, zasiek rzutni młotem oraz skocznia wzwyŜ  nie są przedmiotem przetargu. 
Tymczasowo nawierzchnia zostanie wykonana w nawierzchni z trawy typu łąkowego.  
 
PYTANIE NR 4 
Jaki rodzaj izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku zaplecza socjalno - sanitarnego 
jest przedmiotem zamówienia: ze styropianu czy z wełny? 
W SST na str. 41 pkt. 15 ppkt. 15.1 wskazany jest styropian samogasnący o gr.: 8 cm na 
ścianach fundamentowych  i 12 cm na ścianach osłonowych, natomiast w opisie 



szczegółowego zakresu prac elewacyjnych (str.44) opisano wykonanie ocieplenia z uŜyciem 
wełny mineralnej grubości 10 cm. 
Odpowiedź na pytanie nr 4  
Izolacja ścian zewnętrznych ma być wykonana ze styropianu gr. 10 - 12  cm.  
 
PYTANIE NR 5 
Jakie są kolejne warstwy stropodachu? Czy przewidziane zostało wykonanie docieplenia 
stropodachu nad poddaszem uŜytkowym, jeśli tak to z jakiego materiału, i o jakich 
parametrach (grubość warstwy)? 
Odpowiedź na pytanie nr 5  
Budynek zaprojektowano ze stropem pośrednim drewnianym z wypełnieniem wełną 
mineralną na wsuwanie, szczegóły w przekroju stropu projekt budowlany - część 2.  
 
PYTANIE NR 6  
Jakie są wysokości okien projektowanych przedstawionych na rysunku pt. ściany przyziemia? 
Dołączona dokumentacja nie zawiera zestawienia stolarki, co uniemoŜliwia odczytanie 
wymiarów okien oraz informacji, które skrzydła są uchylne, a które uchylno - rozwierane. 
Odpowiedź na pytanie nr 6  
Wszystkie okna o wysokości 145 cm ( standard) uchylno – rozwierane. 
 
PYTANIE NR 7 
Czy wykonanie daszka hełmowego z włókien poliestrowych lub poliwęglanów jest 
przedmiotem przetargu, jeśli tak to w którym miejscu ma być zamontowany, o jakich 
wymiarach i na jakiej konstrukcji? 
W SST na str. 39 w pkt. 2 ppkt 2.2 przewiduje się wykonanie wyŜej wymienionego elementu. 
Odpowiedź na pytanie nr 7  
Daszek typu hełmowego nie jest przedmiotem przetargu. Patrz modyfikacja siwz z dnia 
08.11.2011r.  
 
PYTANIE NR 8 
Jakiej grubości ma być kostka brukowa do wykonania nawierzchni: 6 cm czy 10 cm? 
W SST na str. 58 podano grubość 6 cm, a w przedmiarze w poz. 16 - gr. 10 cm.   
Odpowiedź na pytanie nr 8  
Wszystkie nawierzchnie utwardzone: parking i dojście do budynku kostka szara typu 
miejskiego o grubości 10 cm.  


