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Gryfino, 23 stycznia 2019 r. 

RI.272.1.02.2019.SD 

Uczestnicy postępowania 
wszyscy 

 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch 
sal gimnastycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie” 
 
 
W związku z pytaniami Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu niniejszym udzielamy 
odpowiedzi: 
 
WYKONAWCA 1 
I. Sala nr 1: 
 
PYTANIE: Czy wymienione prace dotyczą tylko pomieszczenia Sali czy również pomieszczeń 
towarzyszących np. szatnie, toalety, magazyn sprzętu, komunikacja itp. 
ODPOWIEDŹ: Tak, dotyczą również pomieszczeń przyległych: magazynek, kantorek nauczycieli W-F z 
zapleczem, pomieszczenie z nagłośnieniem, scena, balkon. 
 
PYTANIE: Jaka jest powierzchnia użytkowa sali ? 
ODPOWIEDŹ: 204 m2 
 
PYTANIE: Jaka jest powierzchnia użytkowa pomieszczeń towarzyszących? 
ODPOWIEDŹ: 141 m2 
 
PYTANIE: Jaka jest kubatura” 
ODPOWIEDŹ:  
Sala – 1358 m3, 
Pomieszczenia towarzyszące – 442 m3 
 
PYTANIE: Jaka jest technologia wykonania budynku? 
ODPOWIEDŹ: Technologia tradycyjna; ściany – cegła pełna, stropy – gęstożebrowe, dach – 
stropodach żelbetowy 
 
PYTANIE: Jaki jest sposób dostarczania czynnika grzewczego  (np.:  indywidualna kotłownia, sieć 
miejska), 
ODPOWIEDŹ: Kotłownia indywidualna zasilana gazem, usytuowana w sąsiednim budynku 
 
PYTANIE: Czy zakres prac obejmuje projekt wentylacji mechanicznej, 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
  
 
 



 

74-100 Gryfino, ul. 11 Listopada 16D 
tel. 91-404-50-00 · fax 91-404-50-00 w. 248 
www.gryfino.powiat.pl · przetargi@gryfino.powiat.pl 
 
 

 
 
 
II. Sala nr 2: 
PYTANIE: Czy wymienione prace dotyczą tylko pomieszczenia Sali czy również pomieszczeń 
towarzyszących np. szatnie, toalety, magazyn sprzętu, komunikacja itp. 
ODPOWIEDŹ: Prace dotyczą tylko sali. 
 
PYTANIE: Jaka jest powierzchnia użytkowa sali ? 
ODPOWIEDŹ: 215 m2 
 
PYTANIE: Jaka jest powierzchnia użytkowa pomieszczeń towarzyszących? 
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy 
 
PYTANIE: Jaka jest kubatura ? 
ODPOWIEDŹ: Kubatura sali wynosi 1364 m3 
 
PYTANIE: Jaka jest technologia wykonania budynku? 
ODPOWIEDŹ:  Technologia tadycyjna: fundamenty – żelbetowe, ściany – cegła pełna, strop – DZ-4 
gęsto żebrowe,  
 
PYTANIE: czy zakres prac obejmuje projekt wentylacji mechanicznej? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 

WYKONAWCA 2 
PYTANIE: Proszę o podanie wymiarów sal gimnastycznych przeznaczonych do remontu (kubatura, 
powierzchnia) oraz informację, jakie jest źródło ciepła w sali nr 2. W przypadku sali nr 2 proszę o 
informację czy ma być zaprojektowane nowe przyłącze elektryczne? 
ODPOWIEDŹ: Powierzchnie użytkowe oraz kubatury zostały określone w odpowiedziach do pytań 
powyżej. Obie sale zasilane są ciepłem z kotłowni gazowych zlokalizowanych na terenie szkoły. 
Planowane prace dotyczą instalacji wewnętrznych. Nie planuje się wykonywania nowych przyłączy 
mediów. 

 

 


