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       Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   

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

tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu 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  
Proszę o wskazanie czy pod budowę hali tenisowej należy wyciąć las tylko do miejsca występowania 
nasypu pod halę, czy całą działkę? Czy drzewo pochodzące z wycinki należy przekazać 
Zamawiającemu jeżeli tak to proszę podać miejsce składowania? 
Odpowiedź: 
Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie  po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym 
wytyczaniu terenu. Drzewo z wycinki należy przekazać Zamawiającemu. Miejsce składowania drewna 
przewidziane jest na działce 504,2 obręb 13 ( po drugiej stronie ulicy) w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 2  
Czy do wykonania nasypu należy dostarczyć grunt (pospółkę) z zewnątrz czy można wykorzystać 
grunt z hałdowany w pobliżu istniejącej hali lekkoatletycznej? 
Odpowiedź: 
Dostawa gruntu po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o określenie rodzaju oświetlenia podstawowego. Czy należy przewidzieć metalohalogeny czy 
oświetlenie ledowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga oświetlenia typu Led.  
 
Pytanie nr 4  
Czy w obiekcie należy przewidzieć oświetlenie awaryjne? 
Odpowiedź: 
TAK, zgodnie z Projektem Budowlanym 
 
Pytanie nr 5  
Po czyjej stronie są opłaty za przedwczesny wyrąb drzew oraz inne opłaty administracyjne? 
Odpowiedź: 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:mosir@mosir.zgora.pl


Opłaty za wykonanie prac związanych z wycinką oraz karczowaniem leżą po stronie Wykonawcy, 

opłaty administracyjne po stronie Inwestora. 
Pytanie nr 6  

Czyja własność stanowi drewno z wycinki? Jeżeli Inwestora proszę określić co należy z nim zrobić po 

wycince. 
Odpowiedź: 
Po wykonaniu wycinki, drewno  należy złożyć na działce 504/2 obręb 13 we skazanym miejscu przez 
Inwestora. 

 
Pytanie nr 7  

Które pomieszczenia powinny być zabezpieczone systemem alarmowym? 
Odpowiedź: 
Wymagane jest aby system antywłamaniowy obejmuję wszystkie pomieszczenia,  z wyjątkiem 
sanitariatów – pomieszczenie 0.13, 0.11, 0.07, 0.03, 0.04, 0.05 

 
Pytanie nr 8  

Które przejścia podlegają kontroli dostępu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby systemem KD objąć cały obiekt włącznie z drzwiami D.1, D.8, umożliwiając 
przemieszczanie się z części socjalnej hali lekkoatletycznej do hali tenisowej i odwrotnie za pomocą 
systemu. Systemem KD nie jest wymagany w pomieszczeniach 0.13, 0.11, 0.07, 0.03, 0.04, 0.05. 

 
Pytanie nr 9  

Jakich pomieszczeń dotyczy instalacja przyzywowa? 
Odpowiedź: 
Instalacja przyzywa dotyczy pomieszczeń przeznaczonych dla ON. 

 
Pytanie nr 10  

Jaki obszar powinien obejmować system telewizji dozorowej? 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.  
Ponadto, patrz pytanie nr 68 zawarte w pytaniach i odpowiedziach - 2 z dnia 22.04.2015 r.  

 
Pytanie nr 11  

W których pomieszczeniach należy przewidzieć punkty dostępu do sieci komputerowej? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga punkty dostępu sieci komputerowej w następujących pomieszczeniach: 
- pomieszczenie 0.06 – 2szt 

- pomieszczenie 0.09 – 2szt. 

- pomieszczenie 0.08 - 2szt. 

- pomieszczenie 0,10 - 2szt 

- pomieszczenie 0.12 - 2szt. 

- pomieszczenie 014 -16szt. 

 

UWAGA!!! 

Niniejszym Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania nr 39 i nr 59 zawarte w 

pytaniach i odpowiedziach - 2 z dnia 22.04.2015 r. 

Pytanie nr 39  
Specyfikacja Techniczna zakłada wycinkę i karczowanie drzew, natomiast nigdzie w dokumentacji nie 
sprecyzowano ich liczby, wymiarów, ani powierzchni jaką zajmują. Prosimy o sprecyzowanie, jaka 
liczba drzew jest do wycięcia i do wykarczowania z podaniem ich wymiarów. 
Odpowiedź: 
Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem 

Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie  po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym 

wytyczaniu terenu. 

 



Pytanie nr 59  

Jaką ilość drzew należy wyciąć na terenie inwestycji? 

Odpowiedź: 

Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem 

Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie  po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym 

wytyczaniu terenu. 

 
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 
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