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       Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa hali 

lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

   

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  

 
Pytanie nr 1 

Prosimy o informację czy i jakie wyposażenie jest w zakresie przetargu, jeżeli jest jakieś to poprosimy 

o podanie parametrów technicznych. 

Odpowiedź: 
1. Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż wraz z wyposażeniem, certyfikowany (IAAF 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), spełniający normę: PN – EN 
12503-2 - szt. 1 

2. Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce wraz z wyposażeniem, certyfikowany (IAAF 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), spełniający normę: PN – EN 
12503-2 – szt.1 

 
Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone 
w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz państwowych przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa. 
Zaproponowane wyposażenie wymaga akceptacji Zamawiającego. 
  
Pytanie nr 2 

Prosimy o dostarczenie projektu lub podanie wytycznych piaskownicy dla skoczni dla skoków w dal/ 

trójskoku. 

Odpowiedź: 

Wytyczne piaskownicy dla skoku w dal/trójskoku zostały określone w projekcie architektoniczno-

budowlanym stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ (pkt. 3.4 – Przeznaczenie, program użytkowy, 

rozwiązania funkcjonalne) 

Pytanie nr 3 

W opisie jest napisane „budowa i montaż urządzeń sportowych” Na rzucie przyziemia są wrysowane 

oznaczenia (tuleje do osadzenia słupków, kotara grodząca, drabinki, materace chroniące przed 

uderzeniem, odbicie do skoku w dal, odbicie do trójskoku dla kobiet i mężczyzn, mata ochronna wokół 

zeskoku). Czy zostaną podane parametry? Czy jest to w zakresie Wykonawcy? 
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Odpowiedź: 

Wymagany sprzęt profesjonalny. Budowa i montaż urządzeń sportowych leży po stronie Wykonawcy. 

Szczegóły do ustalenia na etapie projektu wykonawczego. Wymagana akceptacja Zamawiającego. 

Pytanie nr 4 

Różnica powierzchni pomieszczenia magazyn hali lekkoatletycznej pomiędzy opisem technicznym i 

tabelarycznym zestawieniem pomieszczeń na rysunku (19,94 m2), a powierzchnią rzeczywistą 

wynikającą z rysunku (29,83 m2).   Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Poprawiono omyłkę w tabeli i w opisie. Powinno być 29.94 m2. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

Pytanie nr 5 

W miejscu nowoprojektowanej hali rośnie las. Prosimy o informację w czyim zakresie jest wycinka 

drzew (Inwestora czy Wykonawcy) oraz kto ponosi i w jakiej wysokości koszty administracyjne 

związane z wycinką. Prosimy o dostarczenie decyzji na wycinkę. 

Odpowiedź: 

Wycinka drzew i wykarczowanie leży po stronie Wykonawcy. Koszty administracyjne wycinki po 

stronie Zamawiającego. Materiał stanowi własność Zamawiającego. Materiał należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Do wycinki i wykarczowania przewidziano ~150 drzew o obwodzie 

średnim ~80 cm (10 brzóz, 140 sosen). 

Pytanie nr 6 
Na planie zagospodarowania zaznaczone są 4 drzewa do wycinki. Prosimy o informację w czyim 
zakresie jest wycinka drzew (Inwestora czy Wykonawcy) oraz kto ponosi i w jakiej wysokości koszty 
administracyjne związane z wycinką. Prosimy o dostarczenie decyzji na wycinkę. 
Odpowiedź: 

Wycinka drzew i wykarczowanie leży po stronie Wykonawcy. Koszty administracyjne wycinki po 

stronie Zamawiającego. Materiał stanowi własność Zamawiającego. Materiał należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 7 

Występuje rozbieżność powierzchni zielonych, w opisie zagospodarowania terenu jest 1856 m2, 

natomiast z projektu zagospodarowania terenu wynika 2804 m2. Prosimy o informację jaką ilość 

terenów zielonych należy przyjąć do przetargu. 

Odpowiedź: 

Należy wziąć pod uwagę całą powierzchnię przewidzianą w rysunku nr ZA 0001 „Plan 

zagospodarowania terenu” 

Pytanie nr 8 
Projekt i wykonanie węzła cieplnego w czyim jest zakresie? Czy jest po stronie dostawcy energii 

cieplnej, czy Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Projekt i wykonanie węzła cieplnego leży po stronie Elektrociepłowni. Wykonanie pozostałej części 

instalacji w zakresie Wykonawcy. Rozdzielacze w zakresie Wykonawcy, za rozdzielaczami instalacja 

EC. Zamawiający przekaże warunki przyłączenia EC.  

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o informację w jakim zakresie należy wykonać fundamenty zakresu drugiego. 
Odpowiedź: 

Dane zostały określone w załączonym projekcie budowlanym np. rysunek nr KS01001. „Rzut 

fundamentów”. 

Pytanie nr 10        
W przypadku rozbieżności w dokumentach przetargowych, które niż zostały stwierdzone i wyjaśnione 

na etapie postępowania przetargowego (w szczególności Specyfikacja Istotnych Warunków 



Zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), prosimy o 

jednoznaczną informację jaką hierarchię ważności dokumentów Zamawiający będzie stosował 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia (wg kolejności ważności). 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił hierarchię ważności dokumentów.  

W powyższym zakresie zmodyfikowano załącznik nr 8 do SIWZ tj. „wzór umowy” 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową, a specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót prosimy o jednoznaczne określenie kategorii komponentów 

okablowania strukturalnego, które należy zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Kategoria 6A 

 

Pytanie nr 12 

W związku opisem komponentów systemu sygnalizacji włamania i napadu w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tego 

systemu. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Tak. Dokumentacja projektowa po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie innych systemów zabezpieczenia technicznego budynku (np. 

system sygnalizacji pożarowej, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu). Jeżeli tak, 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie: 

1. Systemu Monitoringu (CCTV) IP kompatybilnego z istniejącym Systemem CCTV obsługującym 

obiekt Centrum Rekreacyjno-Sportowe, przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze zrealizowanym 

na rejestratorach BOSCH (DIVAR XF oraz DIVAR 700). Stanowisko podglądu ma być zapewnione 

w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu zlokalizowanym w obiekcie Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze. Na elewacjach budynku 

należy umieścić 8 kamer. Lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

2. Systemu Kontroli Dostępu kompatybilnego z istniejącym Systemem KD obsługującym obiekt 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe, przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze opartym na 

produktach firmy Satel.  

 

 

 

Z poważaniem   

        

   

              Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  

 


