
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gdański Ośrodek Sportu | Biuro | ul. Traugutta 29 | 80-221 Gdańsk| tel. kom. +48 505 452 176| agnieszka.halama-

kurnik@sportgdansk.pl/ biuro@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl 

 

 
Gdańsk, dnia 24.04.2018r. 

 

 

wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiajacego)  

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP2/46/IV/2018.  

Nazwa zadania: „Najem kontenerów biurowo – sanitarnych, magazynowych oraz sanitarnych 

wraz z obsługą i wyposażeniem w sezonie 2018 dla Gdańskiego Ośrodka sportu”  

 

 

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

  

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu 

zamówienia informuje: 

 

Pytania z 20.04.2018r. 

W nawiązaniu do zapytania na „najem ....” (ZP2/46/IV/2018 proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

 

 

Czy możliwa jest wizja lokalna?  

Tak. Wizja lokalna jest możliwa po 

wcześniejszym uzgodnieniu z działem 

Kąpielisk i Obiektów Nadmorskich –  

tel. 58 524 18 53 

Czy akceptują Państwo kontenery wg załączonych 

rysunków? 

Zamawiający akceptuje kontenery zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wymaga aby zbiornik bądź zbiorniki na fekalia miały 

łączna pojemność min. 20 000l – czy w związku z tym 

dopuszczalne jest aby w Lokalizacji nr 1, gdzie są 3 

kontenery, dopuszczalne będzie ustawienie każdego z 

nich na zbiorniku na fekalia o poj. 7 m3 każdy? 

Podobnie jak w lokalizacji 2 – kontener sanitarny i 2 

kontenery biurowo – sanitarne „A” i „B” czy również 

dopuszcza się ustawienie ich na 3 szambach o poj. 

7m3 każde? 

Zamawiający dopuszcza w Lokalizacji nr 1 

oraz nr 2 ustawienie trzech zbiorników na 

fekalia o poj. 7m3. 

W Specyfikacji Technicznej w punkcie III w opisie 

kontenera biurowo – sanitarnego 20  ́„B” brak jest 

specyfikacji części sanitarnej – proszę o wskazanie co 

Kontener biurowo-sanitarny 20  ́„B”, 

wyposażenie pomieszczenia sanitarnego: 

- 1 toaleta ze zbiornikiem minimum 8 litrów 
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powinno się w niej znajdować. - 1 umywalka 

- podgrzewacz wody o pojemności 

minimum 5l. 

 

 

        DYREKTOR 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 
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