
Bodzentyn, dnia 12.09.2019 r. 

BRO.271.44.2019 

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Wykonanie projektu Sali gimnastycznej wraz 

 z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi”. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz.U z 2018 r. poz.1986) zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawcy 

udziela wyjaśnień treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1. Proszę określić wymiary areny sali gimnastycznej. 

Odpowiedź: Wymiary boiska do gier zespołowych - 12mx24 m. 

 

Pytanie nr 2. Czym uwarunkowane jest umieszczenie w programie użytkowym 2 sal lekcyjnych 

 z sanitariatami? 

Odpowiedź: W związku z planowanym zwiększeniem liczby przedszkolaków może zaistnieć konieczność 

posiadania dodatkowych 2 sal wraz z sanitariatami.  

 

Pytanie nr 3. Czy zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną istniejącego budynku Szkoły 

Podstawowej? 

Odpowiedź:. Zamawiający posiada dokumentację projektową. 

 

Pytanie nr 4. W jaki sposób obecny budynek szkoły jest ogrzewany (kotłownia, ciepło z ciepłowni 

miejskiej)? Czy ciepła woda użytkowa też idzie z tego źródła? 

Odpowiedź: Budynek posiada kotłownię olejową oraz pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. 

 

Pytanie nr 5. Jeśli obecny budynek posiada własną kotłownię, prosimy o podanie rodzaju (tj. na paliwo 

stałe - określić rodzaj; na gaz). 

Odpowiedź: Budynek posiada kotłownię olejową. 

 

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający przewiduje ogrzewanie nowego budynku sali gimnastycznej 

 i zaplecza z własnej/nowej kotłowni, czy należy zmodernizować istniejącą (jeśli jest)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości ogrzewania nowego budynku sali z kotłowni 

szkoły, przewiduje zastosowanie paneli fotowoltaicznych oraz popy ciepła. 

 

Pytanie nr 7. Jaki jest system odprowadzania ścieków dla istniejącego obiektu (szambo, kanalizacja)? 



Odpowiedź: Ścieki odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

 

Pytanie nr 8. Czy działka posiada przyłącze gazu? 

Odpowiedź: Działka nie posiada przyłącza gazu. 

 

Pytanie nr 9. Czy sala ma być połączona z istniejącym obiektem Szkoły Podstawowej łącznikiem? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania łącznika. 

 

Pytanie nr 10. Czy obecny budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej? 

Odpowiedź: Budynek nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej 

 

Pytanie nr 11. Prosimy o podanie planowanych gabarytów hali (tj. np. przybliżonej powierzchni 

zabudowy w m2, wymiarów sali, ilość kondygnacji, itp.). 

Odpowiedź: W budynku należy zlokalizować boisko do gier zespołowych o wymiarach 12mx24m,  

2 szatnie/przebieralnie, 2 łazienki z prysznicami (męska i damska), gabinet nauczyciela z łazienką 

gabinet pielęgniarki, magazynek na sprzęt sportowy, opcjonalnie 2 sale lekcyjne (przeznaczone 

 w przyszłości pod sale dla przedszkolaków) wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym. Budynek powinien 

mieć jedną kondygnację. 

Pytanie nr 12. Czy wszystkie kondygnacje mają być dostosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jedną kondygnację i ma ona być dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Pytanie nr 13. Czy Zamawiający ma wytyczne co do konstrukcji projektowanego obiektu 

(np. konstrukcja stalowa; obiekt murowany, itp.)? 

Odpowiedź: Budynek powinien posiadać konstrukcję murowaną. 

 

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie odnawialnych źródeł energii (tj. pompy 

ciepła, solary, fotowoltaika)? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zastosowanie pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. 

 

Pytanie nr 15. Czy Zamawiający przewiduję salę gimnastyczną z widownią? Jeśli tak, to o jakiej ilości 

miejsc na widowni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sali z widownią. 

 

Pytanie nr 16. Czy Zamawiający dysponuje decyzją o lokalizacji Inwestycji celu publicznego, czy też 

jej uzyskanie leży w gestii Wykonawcy? 



Odpowiedź: Zamawiający  nie posiada decyzji celu publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania decyzji celu publicznego. 

 

Pytanie nr 17. Czy Zamówienie obejmuje wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia? 

Odpowiedź: Projekt powinien obejmować wyposażenie sali tj. np. lokalizację drabinek, bramek 

 

Pytanie nr 18. Czy projekt zagospodarowania terenu obejmuje parkingi? Jeśli tak, to na ile miejsc? 

Odpowiedź. Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącego parkingu przy szkole.  

 

 

        Z a t w i e r d z i ł:  
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