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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 10 stycznia 2022 r. 

OR.271.23.2021 

 

      Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa budynku sali gimnastycznej przy publicznej 

szkole podstawowej w Naroku wraz z szatnią”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Czy wyposażenie Sali gimnastycznej i łącznika (sportowe, meblowe) jest w zakresie zadania? Jeśli 

tak prosimy o udostępnienie zestawienia.  

 

Odp.: Zestawienie wyposażenia sali gimnastycznej i łącznika: 

KOSZYKÓWKA  

MOCOWANIE TABLICY: 

Wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym, mocowane jest do ścian obiektu. 

Umożliwia złożenie tablicy koszykówki równolegle do ściany przez ręczne odciągnięcie blokady przy 

pomocy specjalnego uchwytu. 

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic. 

Stosowana przy odległości od czoła tablicy do ściany od 80 cm do 300 cm. 

Dodatkowo wyposażona w linki odciągowe stabilizujące ramię konstrukcji. 

TABLICA DO KOSZA: 

Wykonana ze szkła hartowanego o grubości 12 mm, osadzonego na ramie metalowej z bez 

otworowym systemem mocowania płyty szklanej do ramy głównej. 

 

SIATKÓWKA 

SŁUPKI DO SIATKI 

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych w 

tulejach. 

Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwny z zastosowaniem 

mimośrodu, ułatwiającego ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez 

zaciśnięcie blokady. 

Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. 

Płynna regulacja wysokości siatki. 
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SIATKA DO SIATKÓWKI 

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm. 

Wymiar 9,50 m x 1,00 m. 

Posiada linkę  oraz boczne wzmocnienia prętami z włókna szklanego. 

Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm. 

Mocowana do słupków linkami naprężającymi w 6-punktach. 

Dodatkowe rolki zwrotne umożliwiające przesunięcie siatki w stanie naprężonym. 

 

TENIS 

SIATKA DO TENISA 

Siatka do tenisaSiatka nowej generacji, najwyższej jakości. 

Wymiary: 12,72 m x 1,07 m. 

Wykonana z poliestru, grubość splotu 3,5 mm, perfekcyjny kształt, optymalna przejrzystość, nie ulega 

deformacji. 

Górna krawędź siatki zakończona jest taśmą z tkaniny poliestrowej. 

Siatka z linką stalową, powlekaną tworzywem sztucznym o długości 13,20 m. 

SŁUPKI DO TENISA 1 KPL 

Słupki do tenisa  aluminiowe, wykonane z profilu aluminiowego, okrągłego 83 mm, mocowane w 

tulejach. 

Mechanizm naciągowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku 

hak zaczepowy.  

Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki. 

 

PIŁKA NOŻNA  

BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ SZT 2 

Wykonane z profilu aluminiowego anodowanego, wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/120 

mm. 

Mocowane w tulejach. 

Głębokość 100/120 lub 120/150 cm (góra/dół). 

Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. 

Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. 

W komplecie: tuleje oraz haczyki PP. 

Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczce dolnej za pomocą haczyków PP. 

Kolor: srebrny. 

SIATKI NA BRAMKI 

Wymiary: 1,20 x 0,80 m. 

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm. 

Krawędź oczka: 10 cm. 

Głębokość siatki: góra 50 cm, dół 50 cm. 

Kolor: biały, . 

 

TABLICA  

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm. 

STEROWANIE TABLICY: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego. 

Funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na wyświetlaczu 

LCD. 
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WSKAZYWANE PARAMETRY:  

- czas rzeczywisty/czas gry - z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 

0-90 minut, 

- wynik gry 0 - 199 pkt. 

- stan setów/przewinień 0-9, 

- numer części meczu 0-9, 

- wskaźnik przerw na żądanie, 

- wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki. 

WIELKOŚĆ ZNAKÓW: - Tablica - od 125 mm i 220 mm. 

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY:  

- wynik w rozegranych setach / czas upływu kar, 

- przewinienia indywidualne zawodników, 

- tablice "czasu 24 sekund". 

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ustawiany w dowolnej konfiguracji. 

WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 60 metrów. 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 

 

1. Biurka                                                         (2 szt.) 

2. Krzesła dla uczniów                                   (24 szt.) 

3. Ławki szkolne                                             (12 szt.) 

4. Krzesła biurowe dla nauczycieli                 (4 szt.) 

5. Szafa na pomoce szkolne                            (1 szt.) 

6. Wózek-kosz na piłki                                    (2 szt.) 

7. Regały do magazynu sportowego                (2 szt.) 

8. Regał zamykany do magazynu sportowego ( 1 szt.) 

9. Regał do pomieszczenia trenera                   (1 szt.) 

10. Tablica szkolna                                             (1 szt.) 

11. Sofa 3-osobowa do pom. Trenera                 (1 szt.) 

12. Wieszaki z ławkami do szatni                       (6 szt.) 

13. Szafki metalowe zamykane do szatni            (30 szt.) 

14. Trybuna składana –  potrójna  6 mb              (2 szt.)             

 

Wyposażenie łazienek: 

1. Dozowniki na mydło                                       (8 szt.) 

2. Uchwyty na papier toaletowy                          (5 szt.) 

3. Elektryczne suszarki do rąk                             (5 szt.) 

ZAŁACZNIK PTRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE. 
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2.  

 
Odp.:  

1.stolarka okienna PCV profil sześciokomorowy , szyba dwukomorowa , U = 1.1 dla całego okna 

2. witryna o wymiarach 180x220 aluminiowa Eis 60 , znajduje się na w miejscu połączenia 

szkoły z projektowanym łącznikiem 

3.Powinny być dwa okna tak jak w przedmiarze 

4.powinny być trzy sztuki o wymiarze 180x220 w tym jedna sztuka EIS 60 

 

 

3.  

 
Odp.: Należy zastosować płyty SPK 26.5 /6x12,5 . W naszym przypadku przy założeniu oparcia 

minimalnego 8cm na ścianie mamy dwie długości  płyt.  Długości:  550cm oraz 710cm.  

Ilość: 18x 550cm o szerokości 120cm oraz 18x 710cm o szerokości 120cm.   

 

 
4. 

 
Odp.: Konstrukcja stalowa hali jest w klasie D , należy ją zabezpieczyć systemem farb 

pęczniejących do R30 czyli warstwa farby pęczniejącej o grubości  nie mniejszej  5,5 mm  
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5. Dot. wyposażenia szatni i Sali gimnastycznej – Czy wyposażenie wyżej wymienionych 

pomieszczeń jest brane pod uwagę, ponieważ nie jest uwzględnione ani w przedmiarze ani                        

w specyfikacji. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentów zawierających zestawienia 

materiałów. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

6. Dotyczy SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu: "Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeśli wykonawca wykaże się budową co najmniej dwóch sal gimnastycznych o wartości robót 

co najmniej 2mln brutto każda" - Zamawiający stosując powyższy zapis i wymóg znacznie 

ogranicza liczbę potencjalnych Wykonawców mogących złożyć w postępowaniu korzystne oferty, 

a którzy to w rzeczywistości posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zadania 

opisanego w zakresie przedmiotu zamówienia.  

Liczba Wykonawców, którzy w ciągu pięciu ostatnich lat zrealizowali budowę dwóch sal 

gimnastycznych w skali kraju jest znikoma. Zakresem przedmiotu Zamówienia jest budowa jednej 

sali gimnastycznej.  

 

Prosimy o rozważenie dopuszczenia do udziału w postępowaniu Wykonawców którzy spełniają 

poniższe warunki:  

"Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się budową co najmniej 

jednej Sali gimnastycznej o wartości co najmniej 4 mln zł brutto"  

lub  

"Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się budową jednej Sali 

gimnastycznej o wartości co najmniej 2 mln zł brutto oraz jednego obiektu halowego                        

o konstrukcji stalowej obudowanego płytami warstwowymi o wartości co najmniej 2 mln zł 

brutto” 

Dopuszczenie powyższych zapisów z pewnością będzie korzystne dla Zamawiającego mając na 

uwadze większą konkurencyjność Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu. 

 

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez 

wprowadzenie modyfikacji zapisów SWZ, gdzie zapisy rozdziału XX ust. 1 pkt. 4) (-) myślnik 

pierwszy otrzymują brzmienie: 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co 

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sali gimnastycznej o wartości robót co 

najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). W przypadku wspólnego 

ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie 

spełniają powyższy warunek. 
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W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy w ogłoszeniu, które otrzymują brzmienie: 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

PKT. 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać 

się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału                 

w postępowaniu, w następującym zakresie: 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: 

− Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                             

i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sali 

gimnastycznej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony 

złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

− Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

które spełniają następujące warunki:  

o kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                     

o specjalności ogólnobudowlanej, 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA 
/-/ Marcin Oszańca 

 


