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Do wszystkich potencjalnych wykonawców

Wadowice, 04.01.2022 r.

(. ~

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe hal sportowych
przy placówkach oświatowych wg dwóch zadań: ZADANIE NR 1: "Budowa hali sportowej z zapleczem
szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturg techniczng przy Centrum Kształcenia Zawodowega i
Ustawicznego nr 2 w Wadawicach przy ul. Zegadłowicza 36; ZADANIE NR 2: Budowa hali sportowej
przy I Liceum Ogólnokształcgcym w Andrychowie w zakresie rozbiórki istniejgcego łgcznika i sali
gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o hale sportowg z łgcznikiem wraz z calg
infrastrukturg techniczng w Andrychowie przy ul. Pachla 16/1.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na
zadane zapytania

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania potencjalnych wykonawców skierowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, uprzejmie
wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że w ramach udzielonej gwarancji i prowadzonych serwisów w trakcie jej
trwania, Wykonawca jest odpowiedzialny za serwisowanie urządzeń natomiast Zamawiający pokrywa
wartość części eksploatacyjnych tj. np. filty, paski, itp.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest odpowiedzialny za serwisowanie urządzeń natomiast
Zamawiający pokrywa wartość części naturalnie zużywalnych w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z
informacją udzieloną w informacjach dodatkowych pkt. 10 - hala Wadowice, pkt 16 hala Andrychów.

Pytanie 2
Proszę o podanie lokalizacji kabla obcego wymagającego przebudowy zgodnie z działem 1.24 w
przedmiarach dla hali w Wadowicach.
Odpowiedź
Kabel zlokalizowany jest pod projektowanym budynkiem zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu.

Pytanie 3
Czy zakres przebudowy kabla wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę?
Odpowiedź
Nie, uzgodnienie TAURON z dnia 21.10.2020 r. znak: TD/OBB/K/WT/TS/385/2020 ujęte w
zatwierdzonej dokumentacji decyzją nr 265/2021.



Pytanie 4
Zgodnie z projektem zasilanie obiektu wyprowadzono ze złącza kablowego. Proszę o przesłanie
schematu potwierdzającego to zasilanie kablem YAKXS.
Odpowiedź
Zgodnie z rysunkiem nr. E-Ol- schemat zasilania.

Pytanie S
W przypadku zasilania z wewnątrz budynku proszę również o przesłanie zasilania.
Odpowiedź
Zgodnie z projektem.

Pytanie 6
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 21.01.2022r.
Odpowiedź
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 7
Proszę o podanie lokalizacji oraz informacji/specyfikacji mat grzejnych.
Odpowiedź
Maty grzejne zlokalizowane są na schodach zewnętrznych. Informacje/specyfikacje mat grzejnych
zgodnie z projektem.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną
cześćspecyfikacji warunków zamówienia.


