
GDYNSKIOSRODEKSPORTUI REKREAU\
81-538 GDYNIA, ul. Olimpijska 5/9
teL/fax O-58622-11-64,O-58622-35-74
(1) Regon191439845, NIP586-19-24-814

L.dz. 711/JB/09 Gdynia, dnia 26.05.2009 r.

W 2 rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na wYkonanie roboty budowlanei
"Przebudowa stadionu pilkarskiego przy ulicy Olimpiiskiei w Gdyni".

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjasniam:

287. Pytanie: Dotyczy: Wezel cieplny Tom I , rozdzial 2WC:
Czy istniejacy wezel cieplny (przewidziany do demontazu w dotychczasowej
lokalizacji i przeniesienia do nowoprojektowanego wezla) wykonany jest jako
"wezel kompaktowy" ?

Odpowiedz: Istniejacy wezel cieplny dla ogrzewania plyty boiska nie jest wezlem
kompaktowym.

288. Pytanie: Prosimy o podanie jaki rodzaj systemu podlewania boiska (rury, zraszacze-typ,
wymiary, producent) obecnie jest zamontowany. Informacja ta jest istotna do
wyceny rozbudowy instalacji nawadniania zwiazanej z przesunieciem plyty
boiska.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111. Obecnie woda do plyty doprowadzona jest rura
PCV 0 75 i PE 0 90, a do poszczególnych zraszaczy rura PE 0 63, rury ulozone
srednio 50 cm pod powierzchnia terenu z 1 % spadkiem. Na plycie sa obecnie
zamontowane zraszacze boiskowe firmy Hunter typu G-90 o promieniu R= 28 m
przy cisnieniu P = 6,9 atm dla zraszaczy zewnetrznych i R = 29 m dla zraszaczy
w srodku boiska. W zraszaczach srodkowych zamontowana jest pokrywa ze
sztucznej trawy, zraszacze sterowane sa oddzielnym sterownikiem.

289. Pytanie: W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w
zakresie obiektów sportowych TOM III w poz. "Roboty Przygotowawcze.
Zabezpieczenie wykopów", znajduje sie informacja o wykonaniu obudowy
wykopu w palosciance berlinskiej. Z uwagi na brak informacji w przedmiarach i
na rysunkach projektowych prosimy o wskazanie miejsc koniecznych dla
realizacji zabezpieczenia wykopu.

Odpowiedz: Projektant zalozyl, jako minimalny konieczny zakres prac, zabezpieczenie
wykopu paloscianka berlinska przy istniejacych budynkach od strony pólnocnej
stadionu. W zaleznosci od przewidywanej przez wykonawce technologii i
harmonogramu realizacji robót oraz organizacji placu budowy, konieczne moze
byc wykonywanie zabezpieczen wykopu w wiekszym zakresie, w tym
ewentualnie w miejscach bliskiego sasiedztwa istniejacej infrastruktury
drogowej , kolejowej lub istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustala ilosc koniecznych do wykonania robót, w tym takze
ilosc i sposób zabezpieczenia wykopów.

290. Pytanie: Dotyczy telebimu zewnetrznego
W dokumentacji Tom IIIw zestawieniu wyposazenia znajduje sie w pozycji 2.1
"telebim zewnetrzny", bez opisu i parametrów.
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Czy ta pozycja jest do uwzglednienia przez Oferenta? Jezeli tak to prosimy o
specyfikacje techniczna.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 156, 157 i 202.

291. Pytanie: Jak wykonczony jest sufit na galeriach pod trybunami?
Odpowiedz: Wykonczenie sufitu na galeriach zgodnie z :

Je Tom II rozdzial 1 AR - rysunki W-T-AR-2306_sufity_galeria,
W-T-AR-2305_sufity_galeria, W-T-AR-2304_sufity_galeria i w czesci
opisowej pkt. 2.2

Je Tom II rozdzial 3 AR W-TV-AR-4301_sufity_galeria i w czesci opisowej
pkt. 2.3

Je specyfikacja techniczna ST-T i ST-TV poz. 12.

292. Pytanie: Jaki jest rodzaj sufitu w pomieszczeniu WC?
Odpowiedz: Rodzaje sufitów w pomieszczeniach WC okresla:

Je Tom II ROZDZ 1 AR - rysunki W-T-AR-2301_sufity-przyziemie, W-T-AR-
2302_sufity-przyziemie, W-T-AR-2303_sufity-przyziemie, W-T-AR-
2306_sufity_galeria, W-T-AR-2305_sufity_galeria, W-T-AR-
2304_sufity_galeria i czesc opisowa pkt. 2.2

Je Tom II rozdzial 3 AR - rysunki W-TV-AR-4300_sufity-przyziemie,
W-TV-AR-4301_sufity_galeria i czesc opisowa pkt. 2.3

Je specyfikacja techniczna ST-T i ST-TV poz. 12.

293. Pytanie: Zgodnie z wydanymi przez PEWIK Gdynia warunkami technicznymi TT-506-
Gd-20855/2006 przewiduje sie doprowadzenie wody z przewodu
wodociagowego Dn 500 znajdujacego sie w ul. Olimpijskiej. Natomiast w
otrzymanej dokumentacji wlaczenie jest z przewodu o srednicy Dn 100 (na
rzucie), Dn 225 PE (na profilu). Prosimy o odpowiedz jaka jest srednica
przewodu wodociagowego, z którego nalezy wykonac przylacze.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 196.

294. Pytanie: Zadaszenie stadionu: zgodnie z opisem technicznym konstrukcji stalowej
zadaszenie wykonane jest z membrany, nalezacej do grupy materialowej
PTFE( wlókna szklane pokryte teflonem). Czy Zamawiajacy wymaga aby
warunkiem koniecznym bylo zastosowanie materialu przekryciowego
nalezacego do tej grupy materialowej oraz czy warunkiem koniecznym jest
spelnienie przez przedmiotowy material wymagan technicznych, okreslonych
scisle przez dokumentacje projektowa, czy tez np. mozliwe jest zastosowanie
innego rodzaju materialu np. PVC, itp.?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 226.

295. Pytanie: Nowy rysunek zamienny W-Z-T-IE-0156 (glówny schemat zasilania) jest
nieczytelny, glównie chodzi o zapis na rozlacznikach w polach zasilajacych -
czy to sa moze cewki wylaczajace?
Czy wskaznik przeplywu pradu zwarciowego i przetwornik pomiarowy
narysowany pod rozdzielnicajest w niej czy poza rozdzielnica? Czy sa jakies
blokady pomiedzy zasileniami?
Czy jest przewidziany w rozdzielnicy SZR? Jaki typ wylaczników ma byc
zastosowany? Technologia prózniowa czy SF6? Jakie zabezpieczenia?
Jakie wartosci przekladników w polach z wylacznikami? i czy te przekladniki
maja byc zabudowane na wylaczniku czy osobno? Jaka przekladnia i
parametry przekladników Ferrantiego?
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytania od 277 do 286.

296. Pytanie: Brak rysunku pokazujacego trase szynoprzewodów laczacych transformatory z
rozdzielnia RGNN co uniemozliwia nam ich wycene.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 286.

297. Pytanie: Prosze o jednoznaczne okreslenie które punkty wg wykazu wyposazenia
gastronomicznego (TOM II 1 W-T-TG - opis technologii gastronomii) nalezy
ujac w wycenie?

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 podpunkt q) SIWZ, przedmiot
zamówienia nie obejmuje dostawy wyszczególnionych w Tomie II rozdzial 1
TG (technologia gastronomii) - kas rejestracyjnych, dystrybutorów
napojów gazowanych oraz kolumn do piwa (chlodziarka + nalewaki).
Przedmiot zamówienia obejmuje pozostaly, wyszczególniony w Tomie II
rozdzial 1 TG, sprzet i urzadzenia.

298. Pytanie: Prosze o jednoznaczne okreslenie które punkty wg wykazu wyposazenia
obiektu (TOM III-zestawienie wyposazenia) nalezy ujac w wycenie?

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 podpunkt q) SIWZ, przedmiot
zamówienia nie obejmuje dostawy pozycji 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5,
wyszczególnionych w Tomie III -zestawienie wyposazenia, czyli :
Je pozycja 10.1 - dystrybutorki na artykuly spozywcze
Je pozycja 12.2 - telefaks - w pomieszczeniach delegata, sedziów, trenerów

oraz wykazany w projekcie teletechnicznym telefaks w pomieszczeniu
recepcji (administracja) - 1 szt.

Je pozycja 12.3 - kserokopiarka - w pomieszczeniach delegata i sedziego;
jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz wg projektu teletechnicznego w
pozostalych pomieszczeniach kserokopiarki nie wystepuja

Je pozycja 12.4 - TV - w pomieszczeniach delegata, sedziów, trenerów i
poczekalni pomieszczenia kontroli dopingu; jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz przedmiot zamówienia obejmuje monitory wykazane w
projekcie teletechnicznym

Je poz. 12.5 - lodówka - w pomieszczeniach szatni gosci i gospodarzy,
sedziego, poczekalni pomieszczenia kontroli dopingu.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o modyfikacji przedmiotu
zamówienia, dokonanej odpowiedziami na pytanie 242 i 243.

299. Pytanie:Przesuniecieplytyboiskawymagawykonaniarobótzwiazanychz instalacjami
ogrzewania i nawadniania. W zwiazku z powyzszym , w celu wykonania tego
zakresu koniecznym jest usuniecie z istniejacej instalacji czynników
technologicznych. Czy utylizacja w/w wchodzi w zakres zamówienia oraz czy
gwarancja wykonania robót obejmuje przedmiotowa instalacje w calosci czy
tez tylko w czesci wykonywanej przez Wykonawce?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 174. Usuwane z istniejacej instalacji czynniki
technologicznestanowiaodpad w rozumieniu ustawyo odpadach.Zgodniez
postanowieniami punktu 16.14 SIWZ i wedlug wyboru wykonawcy, odpady
nalezy poddac odzyskowi lub unieszkodliwieniu w rozumieniu przepisów
ustawyo odpadach (Dz.U. nr 39/2007poz. 251 z póznozm.).Wykonawcajest
zobowiazany do objecia udzielana gwarancja instalacji ogrzewania i
nawadniania w czesci przez siebie wykonywanej. Przypominam, iz do istniejacej
i nie podlegajacej przebudowie czesci tych instalacji maja zastosowanie zapisy
punktu 3.4 podpunkt bb) SIWZ.
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300. Pytanie: Czy w wycenie nalezy ujac slusarke aluminiowa, okreslona rysunki nr W-TV-
ZA-42l9? - brak w przedmiarach?

Odpowiedz: Przedmiar robót jest wylacznie dokumentem informacyjnym, przedmiot
zamówienia obejmuje slusarke aluminiowa wykazana na rysunku W-TV-AZ-
4219.

301. Pytanie: TOM III- zestawienie wyposazenia, pkt.2.2- reklama podswietlana, zewnetrzna
500x990cm. Czy do wyceny nalezy przyjac panele reklamowe LED?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 290.

302. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju system zostal przewidziany do
instalacji oswietlenia awaryjnego:

Czy system indywidualnych modulów awaryjnych jest monitorowany
przez urzadzenie do kontroli i rejestracji zdarzen
Czy posiada podlaczenie do systemu BMS i ciagla kontrole stanu
oswietlenia awaryjnego.

Odpowiedz: Kontrola system baterii centralnej oswietlenia awaryjnego jest realizowana
przez monitorowanie obwodu na którym znajduje sie wybrana grupa opraw.
Jednostka centralnej baterii powinna miec mozliwosc codziennej kontroli
systemu przez:
1. przelaczanie na prace bateryjna,
2. kontrole stanu izolacji, pomiar obciazenia w obwodach wyjsciowych,
3. badanie stanu akumulatorów
Nie jest przewidziane indywidualne monitorowanie opraw oswietleniowych.
System nie jest podpiety do systemu BMS. Usterki systemu sa do odczytania
w rejestratorze umieszczonym w jednostce centralnej baterii.

303. Pytanie: Czy system baterii centralnej oswietlenia awaryjnego dedykowany do opraw
zewnetrznych jest realizowany przez system kontroli stanu kazdej oprawy czy
przez system kontroli obwodów, na którym znajduje sie wybrana grupa opraw.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 302.

304. Pytanie: Czy systemy maja posiadac mozliwosc centralnej kontroli stanu urzadzen
wykonawczych i opraw awaryjnych.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 302.

305. Pytanie: Czy drzwi wewnetrzne sa oklejone okleina fornirowana czy MPL?
Odpowiedz: Drzwi wewnetrzne plytowe w okleinie HPL z zachowaniem kolorów RAL 7030

i 9010.

306. Pytanie: Gdzie wystepuja rolety R6 o wymiarach 3.05,5*2.55 wys. podnoszenia 2,2m
szt.4?

Odpowiedz: Rolety R9 wystepuja zgodnie z lokalizacja wskazana w zestawieniu W-T-AD-
2367 oraz na rysunku W-T-AR-2004. Sa to boczne rolety zamykajace punkty
gastronomiczne (El.l.005;El.l.007 i E3.1002;El.l.002).

307. Pytanie: Czy podczas prac zewnetrznych np. ogrodzenie trzeba bedzie uzyskiwac zgode
PKP?

Odpowiedz: Jezeli wykonawca przewiduje, iz dla wykonywania robót konieczne bedzie
wejscie na teren PKP (czasowe zajecie terenu PKP), to konieczne bedzie
uzyskanie przez wykonawce zgody PKP (zgodnie z punktem 3.4 podpunkt gg)
SIWZ). Jednoczesnie informuje, iz Zamawiajacy dysponuje pozytywna opinia
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PKP nr IZDKG-505-62/2009 z dnia 20.04.2009 r. (kopia w zalaczeniu w wersji
papierowej i elektronicznej).

308. Pytanie: Prosze o podanie standardów mebli oraz wyposazenia obiektu.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 311, przykladowy standard mebli zgodnie z

zalacznikiem (wersja papierowa i elektroniczna).

309. Pytanie: Czy Inwestor dysponuje miejscem gdzie mozna skladowac zdjeta murawe z
boiska ?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 182.

310. Pytanie: Jakie powierzchnie nalezy zabezpieczyc preparatem antygrafity?
Odpowiedz: Zgodnie z opisem architektonicznym trybun (ppkt.10.3.2; 11.1; 11.2; 11.7; 11.8)

oraz trybuny VIP (11.1.1; 11.1.2; 11.7; 11.8; 11.8.2) oraz zgodnie ze
specyfikacja techniczna ST T (pkt. 13) i ST TV (pkt. 13) zabezpieczyc nalezy
wszystkie ogólnodostepne powierzchnie scienne - betony widokowe, tynki
elewacyjne i plyty warstwowe - dotyczy wszystkich scian zewnetrznych, scian
galerii(bezsciangaleriina trybunieVIP)do wysokosci4 m.

311. Pytanie: Jaki jest standard sprzetu AGD i RTV?
Odpowiedz: Wymaganyjest nastepujacy (lub równowazny) standard sprzetu RTV:

. naglosnienie - Bosch, Electro Voice

. IT - Generic, ZPAS, Cisco. centrala telefoniczna -Ericsson

. SSP-Bosch, Mercor. SSWiKD - SATEL
oraz nastepujacy (lub równowazny) standard profesjonalny sprzetu AGD:
firma Eurogast, Stalgast.
Dokladny wykaz i typy zastosowanych urzadzen znajduja sie w zal. 1 i 2 czesci
opisowej - Tom II rozdzial 1 TG.
Standard monitorów ujetych w projekcie teletechniki - firma Samsung (lub
równowazne).

312. Pytanie: Prosze o podanie danych oraz standardów podlogi podniesionej w
pomieszczeniu E 1.0.037.

Odpowiedz: Zgodnie z zamienna specyfikacja techniczna ST T i ST TV punkt 14.2.8 - w
zalaczeniu wersja papierowa i elektroniczna.

313. Pytanie: Czy schody na galerie i korytarz miedzy nimi maja byc tez wykonane jak
stopnie na trybunach z powloka zywiczna?

Odpowiedz: Schody na galerie i korytarz nalezy wykonac w technologii betonu
"uszorstkowionego" - jak odpowiedz na pytanie 49. Posadzke galerii nalezy
wykonac z powloka epoksydowo-poliuretanowa z posypka piaskowa, w
pomieszczeniach gastronomii nalezy wykonac powloke epoksydowo-
poliuretanowa zmywalna. W pomieszczeniach przyziemia (rozdzielnie,
magazyny itp.), z wylaczeniem pomieszczen wykonczonych gresem,
wykladzina dywanowa lub PCV, nalezy wykonac posadzke z warstwa zywicy
epoksydowej.

314. Pytanie: Co oznacza wykonczenie z betonu architektonicznego na ww schodach?
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Odpowiedz: Wykonczenie z betonu architektonicznego oznacza, iz poziome powierzchnie
stopni schodowych wykonac nalezy w technologii betonu "uszorstkowionego",
a wszystkie powierzchnie pionowe z betonu architektonicznego gladkiego.

315. Pytanie: Prosze o wiecej informacji nt sufitu podwieszonego azurowego.
Odpowiedz: Sufit podwieszany azurowy nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczna

ST TV pkt. 12.2.1.2 - sufit podwieszany azurowy, wykonany z lekkich
kratownic z wodoodpornego tworzywa ASA/PC w wersji niepalnej.
Konstrukcja rusztu rozparta pomiedzy scianami korytarza. Plyty wielkosci
600x600, rozstaw oczek 40x40, kolor szary.Na przyklad typ PPP 129 firma
LASER.

316. Pytanie: Prosze o jednoznaczne okreslenie w których pomieszczeniach wystepuje
posadzka zywiczna. Na rys. jest oznaczenie posadzka betonowa/zywiczna
epoksydowa.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 313.

317. Pytanie: Prosimy o uzupelnienie materialów przetargowych o zestawienie elementów
prefabrykowanych murków oporowych, schodów terenowych z podaniem ilosci
i wymiarów, poniewaz nie zgadzaja sie wymiary rzutów z przekrojami , np.
schodyna rys. W-M-AR-3202- przekrójB-B, brakzwymiarowaniawysokosci
niektórych murów oporowych, brak zwymiarowania poziomych czesci murków,
w wiekszosci trudno ustalic dlugosc stóp murków - zbyt malo przekrojów.

Odpowiedz: Wszystkie elementy prefabrykowane znajduja sie na nastepujacych rysunkach
szczególowych w Tomie II rozdzial 2.A: W-M-AR-3201, W-M-AR-3202, W-M-
AR-3203. W ocenie Zamawiajacego wbudowac nalezy nastepujace elementy:

Elementy prefabrykowane murów oporowych
Na przykladtyp GIGANTfirmyWesterwelle.

DLUGOSC
PREFABRYKATU

WYSOKOSC
100CM

WYSOKOSC
50CM

50

60

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

19

7

68 54

1

5

12

8

14

7

40

1

1

2

4

31

oraz stopnie prefabrykowane o standardowej szerokosci 35cm w ilosci 500mb.
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318. Pytanie: Dotyczy oznaczen na przekrojach, Prosimy o potwierdzenie koniecznosci
wykonania tynku cementowo-wapiennego wystepujacego w oznaczeniu "PW1",
"PW3"

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznosc wykonania tynku cementowo-
wapiennego wystepujacego w oznaczeniu "PW1", "PW3".

319. Pytanie:Rys. W-T-AP-2107-oznaczenie "PZ11" - os 33 - prosimy o wyjasnienie
róznicy pomiedzy opisem oznaczenia PZ11, a rzutem wykonczen sufitów.

Odpowiedz: Koryguje sie bledne oznaczenie "PZll" - os 33 na rysunku W-T-AP-2107, na
zapis nastepujacy : "PZ2*" - os 33. W zwiazku z tym zmianie ulega
wykonczenie spodu galerii w tym miejscu na tynk cementowo-wapienny.

320. Pytanie: Prosze o wyjasnienie rozbieznosci miedzy zestawieniem stolarki a
przedmiarami, W przedmiarach nie wystepuja rodzaje drzwi ujete w
zestawieniu stolarki takie jak: drzwi stalowe wewnetrzne EI60, drzwi
stalowe zewnetrzne EI60, drzwi plytowe EI30. W jakiej pozycji
przedmiarowej nalezy wpisywac nieujete rodzaje stolarki?

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym (punkt 16.7 SIWZ), za ustalenie ilosci robót odpowiada
wylacznie wykonawca (punkt 16.6 SIWZ), kosztorys ofertowy nalezy
sporzadzic w oparciu o przekazana dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (punkt 16.4 SIWZ).
Wykonawca we wlasnym zakresie ustala ilosc pozycji kosztorysu ofertowego,
opis tych pozycji, jednostki i ich ilosc w tych pozycjach.

321. Pytanie: Czy rysunki W-T-AZ-2212 oraz W-TV-AD-4214 to w rzeczywistosci ten sam
rysunek?

Odpowiedz: Tak, na obu rysunkach pokazano blaty umywalkowe wszystkich trybun.

322. Pytanie: Czy rysunki W-T-AZ-2211 oraz W-TV-AD-4213 to w rzeczywistosci ten sam
rysunek?

Odpowiedz: Tak, na obu rysunkach pokazano scianki giszetowe na galerii wszystkich trybun.

323. Pytanie: Czy rysunki W-T-AZ-221Ooraz W-TV-AD-42l2 to w rzeczywistosci ten sam
rysunek?

Odpowiedz: Tak, na obu rysunkach pokazano scianki giszetowe na przyziemiu wszystkich
trybun.

324. Pytanie: Prosze o odpowiedz czy wyposazenie technologiczne placówek
gastronomicznych nalezy ujac zgodnie z pkt. 11 tom II, rozdzial 1TG
Technologia gastronomii - projekt wykonawczy zamienny. Wg tego
punktu nalezy wycenic z zalacznika nr 2 pkt: nr 3.1-3.5 ,3.7-3.11 ,3.13.
Czy w zwiazku z tym wyposazenie ujete w pkt 3.6 i 3.12 nie dotyczy
przedmiotu przetargu?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 310. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze w
tabelach nr 3.6 i 3.12 zawarte jest podsumowanie wyposazenia ujetego
odpowiednio w tabelach od 3.1 do 3.5 i od 3.7 do 3.11, a tabela 3.14 jest
podsumowaniem wyposazenia dla wszystkich etapów lacznie.

325. Pytanie: Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zlecenia wykonania robót
dodatkowych?
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Odpowiedz: Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy nie widzi mozliwosci
rozstrzygania tego problemu. Zamawiajacy bedzie w sprawie ewentualnej
koniecznosci wykonywania robót dodatkowych podejmowal decyzje
indywidualne w zaleznosci od okolicznosci.

326. Pytanie: Czy w wycenie instalacji wod-kan nalezy uwzglednic zestawy wodomierzowe
dla pomieszczen gastronomi?

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe i montaz zestawów wodomierzowych
dla pomieszczen gastronomii.

327. Pytanie: Czy uwzglednic w wycenie instalacji wod-kan dla trybuny VIP brodziki z
bateriami natryskowymi, czy tylko baterie natryskowe i wpusty podlogowe. W
otrzymanej dokumentacji (specyfikacje techniczne, opis projektu) nie zostalo
to sprecyzowane.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia dla trybuny VIP nie obejmuje brodzików (obejmuje
baterie natryskowe i wpusty podlogowe, posadzke nalezy wykonac z
wyrobieniem spadków). Wpusty podlogowe we wszystkich trybunach nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej.

328. Pytanie: Prosimy o podanie nr rysunków na podstawie których nalezy wycenic ETAP 3
instalacja wod-kan . W projekcie TOM II, rozdzial lIS WK przedstawiona jest
tylko czesc instalacji wod-kan dla ETAPU 3.

Odpowiedz: Etap 3 instalacji wod.kan., powiazany z etapami 1 i 2a, nalezy wycenic na
podstawie rysunków W-T-IS-2701; W-T-IS-2704; W-T-IS-2707, a dla trybuny
VIP na podstawie rysunków W-TV-IS-4701; W-TV-IS-4702; W-TV-IS-4703.

329. Pytanie: Jak maja byc zamykane szatki depozytowe wewnetrzne i zewnetrzne, czy na
zamki na monety zwrotne?

Odpowiedz: Szatki depozytowe zamykane na kluczyk.

330. Pytanie: Zamawiajacy wymaga zaoferowania bramki do pilki noznej opisanej w punkcie
1.1 zestawienie wyposazenia wykonanej z rur stalowych. Na podstawie
wieloletniego doswiadczenia w produkcji sprzetu sportowego mozemy jasno
stwierdzic, ze zdecydowanie lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie
ozebrowanych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo-bramka bedzie
zdecydowanie bardziej odporna na warunki atmosferyczne. Czy w zwiazku z
powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza zamiane opisu do pilki noznej opisanej w
punkcie 1.1 zestawienia wyposazenia na: "Bramka do pilki noznej
732x244x200cm. Swiatlo bramki wykonane z profilu aluminiowego owalnego
1OOx120 mm, wzmocnionego. Swiatlo bramki malowane proszkowo na kolor
bialy. Glebokosc (góra/dól) 2000mm. Maszty odciagowe aluminiowe, malowane
proszkowo. Slupki i odciagi do siatki mocowane w tulejach. Uchylna rama
mocujaca siatke do podloza wykonana z rury stalowej cynkowanej ogniowo.
Zgodna z norma FIFA i norma PN-EN 748, posiadajaca certyfikat
bezpieczenstwa B"?

Odpowiedz: Zamawiajacy zgodnie z zapisem punktu 3.4 podpunkt n) SIWZ wymaga
dostarczenia bramek, wyszczególnionych w pozycji 1.1 zestawienia
wyposazenia (Tom III), jako aluminiowych owalnych i w ilosci 4 szt. Bramki te
musza posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz spelniac wymogi norm FIFA i
PN-EN 748.
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331. Pytanie: Zamawiajacy wymaga zamontowania na krótszych bokach boiska pilko
chwytów o wymiarach 19x50m. Wymóg zainstalowania tak duzej siatki jest
zupelnie niepotrzebny i bezcelowy. Na wiekszosci z obecnie budowanych
obiektów instaluje sie pilko chwyty na slupach aluminiowych o wysokosci 6-6,5
metra od poziomu murawy, w rozstawie co 5 metrów. Czy Zamawiajacy zgadza
sie zmienic zapis punktu 1.2 zestawienia wyposazenia na : " Pilko chwyt o
wymiarach: dlugosc 50m, wysokosc 6,5m. Konstrukcja na 22 slupach
aluminiowych wykonanych z profilu 120xlOOmm wzmocnionego,
ozebrowanego, malowanych proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Slupy osadzone w fundamentach z odwodnieniem o wymiarach
minimalnych O,6xO,6x1,1m w rozstawie5 metrów. Siatka polipropylenowa o
oczku lOx10, grubosc minimalna splotu 2,3mm. Krancowe slupy laczone
aluminiowym profilem lakierowanym proszkowo. Komplet okuc i wymiennych
zapinek odpornych na warunki atmosferyczne umozliwiajacych szybki montaz i
demontaz siatki"?

Odpowiedz: Zamawiajacy wylacza z przedmiotu zamówienia dostawe i montaz
pilkochwytów.

332. Pytanie: W projekcie instalacji wod-kan wystepuja sanitariaty dla niepelnosprawnych.
Otrzymana dokumentacja (projekt, przedmiar) nie okresla ilosci ani standardu
tych urzadzen. Prosimy o podanie ilosci i standardu wymienionych powyzej
urzadzen.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 233, uchwyty systemowe ze stali nierdzewnej.

333. Pytanie: Posadzki powierzchni niedostepnych : Czy Zamawiajacy zgodnie z opisem na
przekroje arch.C-C ( nr rys. W-T-AP-2103) - symbol PZ2, potwierdza
koniecznosc wykonywania posadzki betonowej zbrojonej wlóknem
polipropelynowym, pokrytej powloka na bazie epoksydowo-poliuretanowej w
miejscu powierzchni niedostepnych, zlokalizowanych na poziomie galerii pod
stopami trybun? Powyzsze jest niezbedne dla prawidlowego przygotowania
konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznosc wykonania posadzki betonowej zbrojonej
wlóknem polipropylenowym, pokrytej powloka na bazie epoksydowo-
poiuretanowej w miejscu powierzchni niedostepnych.

334. Pytanie: Roboty Drogowe: W przekazanych materialach brak jest
oznakowaniach pionowych i poziomych dróg. Prosimy o
informacji i dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 272.

informacji o
uzupelnienie

335. Pytanie: Czy Inwestor akceptuje, ze kazdy z oferentów dostarczy inne przedmiary (rózna
ilosc pozycji, podstaw wyceny, scalenia pozycji, etc..), z uwagi na dostarczenie
przez Inwestora innych kosztorysów niz wynika to z ukladu zalacznika nr 5
oferty. Zgodnie z zapisem w SIWZ ,,16.15. Kosztorys ofertowy nalezy
sporzadzic w sposób umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego
elementu robót, wyszczególnionego w tabeli elementów, stanowiacej zalacznik
nr 5."

Odpowiedz: Zamawiajacy ma swiadomosc, iz zapisy Rozdzialu 16 SIWZ moga skutkowac
zastosowaniem w kosztorysach ofertowych poszczególnych wykonawców
róznych pozycji, podstaw wyceny i poziomu scalenia pozycji. Zamawiajacy w
taki sposób sformulowal wymogi SIWZ i nie widzi potrzeby ich ponownego
akceptowania.

9
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336. Pytanie: W jakiej czesci robót (budowlanej czy elektrycznej) ma byc wyceniona plyta
zelbetowa do posadowienia agregatu?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 86. Wykonawca we wlasnym zakresie ustala, w jakim
elemencie robót uwzgledni plyte zelbetowa do posadowienia agregatu.

337. Pytanie: W tabeli elementów stanowiacej Zalacznik nr 5 do SIWZ w czesci 11.7
dotyczacej Instalacji naglosnienia i monitoringu niektóre pozycje sie
powtarzaja:
II.7.h - Urzadzenia przetwarzajace, rejestrujace i sieciowe
II.7.k - Urzadzenia przetwarzajace, rejestrujace i sieciowe
II.7.n - System monitoringu obrazu i dzwieku - urzadzenia przetwarzajace,
rejestrujace i sieciowe
oraz
II.7.i - Instalacja okablowania, urzadzen transmisyjnych i zabezpieczajacych
II.7.0 - System monitoringu obrazu i dzwieku - instalacja okablowania,
urzadzen transmisyjnych i zabezpieczajacych
oraz
II.7.j - Instalacja zasilania kamer
II.7.p - System monitoringu obrazu i dzwieku - instalacja zasilania kamer.
Prosze o wyjasnienie czy pozycje te dotycza róznych, czy tych samych
zakresów robót.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 35. Odrebne pozycje, wyszczególnione w zalaczniku
nr 5, dotycza róznych zakresów robót w podziale zgodnym z przedmiarem
robót.

Pytanie 338 : Dot.: zgloszenia gotowosci do odbioru
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na to aby za date wykonania przez Wykonawce
zobowiazania wynikajacego z umowy, uznac dzien doreczenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego?

Odpowiedz: Postanowienia projektu umowy (zalacznik nr 6) sa w zakresie obowiazujacych
wykonawce terminów jasne i precyzyjne - ustalaja termin zakonczenia (lacznie
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru) robót. Oznacza to, iz w tym terminie
wykonawca zobowiazany jest do zakonczenia realizacji przedmiotu zamówienia
na warunkach okreslonych w tej umowie i do dostarczenia dokumentów
odbiorowych, a takze do zlozenia stosownych zgloszen i powiadomien.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany do postanowien
umowy w tym zakresie.

339. Pytanie: Beton architektoniczny: z uwagi na brak stosownych dokumentów prosze o
przedstawienie jednoznacznych wytycznych wykonania i odbioru robót wg
których maja byc wykonane oraz beda odbierane elementy z betonu
architektonicznego? Czy przedmiotowy zakres bedzie podlegal odbiorom wg
tych wytycznych, czy tez moze subiektywnej ocenie nadzoru autorskiego oraz
inspektorów nadzoru inwestorskiego?

Odpowiedz: Pozostawienie betonu w jego naturalnej formie pod postacia betonów
widokowych architektonicznych polega na jego wykonaniu z zachowaniem
odpowiedniego rezimu technologiczno-organizacyjnego, który ma spowodowac
uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwien
Stosownym dokumentem okreslajacym wytyczne wykonania i odbioru betonów
architektonicznych sa specyfikacje:
Je Specyfikacja Techniczna ST ZT Wymagania Ogólne, w tym pozycje:
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4.6.4.2 Badania i odbiory konstrukcji betonowych
4.5.4.7.1 Srodki antyadhezyjne

Je Specyfikacje Techniczne ST T i ST TV, w tym pozycje:
3.5.4.1.3 Wytyczne dla betonów widokowych
3.5.4.3.1 Pielegnacja betonów architektonicznych

Je 3.5.4.8 Deskowania
Je 3.5.4.9 Rozszalowania

Je 3.5.4.10 Wymagane wlasciwosci betonu
Je 3.6.4.1.7 Kontrola w zakresie betonów architektonicznych
Je 3.6.4.2 Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
Odbiory robót betonowych odbywac sie beda:
Je pod wzgledem konstrukcyjnym: nosnosc elementów, ich zgodnosc z

projektem konstrukcyjnym oraz ewentualne wystepowanie
niedopuszczalnych bledów mogacych miec charakter uszkodzen
mechanicznych (uderzenia, przeciazenia, przemieszczenia, wibracje),
chemicznych (reakcja alkaliczna, czynniki agresywne, czynniki biologiczne),
fizycznych (zamrazanie/rozmrazanie, oddzialywania cieplne, krystalizacja
soli, skurcz, erozja, scieranie)

Je pod wzgledem architektonicznym oceniane bedzie uzyskanie prawidlowej i
estetycznej powierzchni - wyklucza sie wszelkie odbarwienia, nieregularne
krawedzie, nadmierna ilosc pustek na eksponowanej powierzchni, widoczne
polaczenia poszczególnych warstw, nierównomierna teksture, widoczne
cienie zbrojenia, wbudowanie obcych materialów, zbyt duze róznice w
wygladzie sasiadujacych elementów, plamy rdzy, odmiennosc wygladu
wykonanych elementów od zaaprobowanych próbek, widoczne naprawy.

340. Pytanie: Czy powloki zywiczne nalezy stosowac tylko na schodach czy równiez na
powierzchniach poziomych trybun?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 49 - wszystkie biegi schodowe nalezy wykonac z
powierzchnia antyposlizgowa, czyli z "uszorstkowionymi" poziomymi
powierzchniami stopni schodowych.
Koryguje sie zapis "schody na galerii pokryte powloka antyposlizgowa
epoksydowo-poliuretanowa z piaskiem kwarcowym" oraz tresc opisu warstwy
PZ12 "powloka epoksydowo-poliuretanowa z posypka z piasku kwarcowego",
które nalezy zastapic zapisem "powierzchnia antyposlizgowa w technologii
plukanej" na nastepujacych rysunkach
W-T-AP-2101; W-T-AP-2102; W-T-AP-2103; W-T-AP-2104; W-T-AP-2105;
W-T-AP-2106; W-T-AP-2107; W-T-AP-2108; W-T-AP-2109; W-T-AP-2110;
W-TV-AP-4101; W-TV-AP-4102; W-TV-AP-4103; W-TV-AP-4104;
W-TV-AP-4105; W-TV-AP-4106; W-TV-AP-4107.
Powierzchnie poziome trybun nalezy wykonac z betonu architektonicznego
gladkiego bez powloki zywicznej.

341. Pytanie: Dotyczy systemu DECT
Czy w odniesieniu do SIWZ "Przebudowa stadionu pilkarskiego przy ul.
Olimpijskiej w Gdyni" tom II rozdzial I IT TS punkt 3. Lacznosc telefoniczna,
podpunkt 2. Aparaty telefoniczne zamawiajacy dopuszcza aby aparaty
telefoniczne nie musialy posiadac wlaczenia aparatu z kodem PIN za to cala
swoja funkcjonalnoscia przewyzszaly wymienione funkcje i posiadaly
zabezpieczenie Access Code (ustalony na stale kod dostepu)?
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Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych zgodnych z
dokumentacja projektowa lub równowaznych, z funkcja wlaczenia aparatu
kodem PIN.

342. Pvtanie: Dotyczy central telefonicznej
W czesci "Budowa i mozliwosci rozbudowy centrali telefonicznej" mowa jest
o wykorzystaniu maksymalnie 7U w szafie 19" oraz o gotowosci rozbudowy
systemu do 640 uzytkowników bez dostawiania dodatkowych obudów.
Czy Zamawiajacy dopusci zainstalowanie centrali o tych samych parametrach
funkcjonalnych co referencyjna centrala Ericssona o wykorzystaniu 12U
zamiast 7U, z zapewnieniem rozbudowy bez dostawiania dodatkowych
obudów?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie obudowy centrali do 12U.

343. Pytanie: Prosimy o zestawienie konstrukcji stalowej masztów oswietleniowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dostarczy zestawienia konstrukcji stalowej masztów

oswietleniowych, gdyz w dokumentacji przyjeto zastosowanie masztów
systemowych, bedacych wyrobem gotowym, adaptowanym do konkretnej
lokalizacji (producent np. Kromiss Bis).
Przyjete w dokumentacji maszty skladaja sie z trzonu glównego odchylonego
od osi pionowej o 100 oraz galerii oswietleniowej odchylonej od osi pionowej
o 150.Calkowita wysokosc masztów MI i M2 wynosi ~51,2 m.n.p.t., M3 i M4
~50,0 m.n.p.t., wysokosc do srodka galerii oswietleniowej masztów MI, M2
~48,6 m.n.p.t.; M3, M4 ~49,4 m.n.p.t.. Srednica dolna masztów 1492mm (dla
MI i M2) 1431mm (dla M3 i M4), górna 807mm. Galeria oswietleniowa
masztów MI i M2 posiada szesc poprzeczek dl. 6.0 m z czego kolejno 4
przeznaczone dla mocowania 16 projektorów, jedna 12 projektorów oraz jedna
do 6 projektorów. Maszty M3 i M4 posiadaja 3 poprzeczki o dl. 6,Om
przystosowane do mocowania 16 projektorów oraz dwie dl. 5,2m
przystosowane do zamocowania odpowiednio 10 projektorów i 5 projektorów.
Maszty oswietleniowe przyjeto jako rurowe o przekroju 16-to katnym,
segmenty profilowane z blach o odpowiedniej grubosci i spawane spoina
czolowa wzdluzna o grubosci 0,7 grubosci lacznej blachy.

a) maszt MI i M2:
Je pierwszy segment: dlugosci 11900mm, wykonany z blachy grubosci 14mm

ze stali S355J2, srednica dolna 1492mm, srednica górna 1295mm
Je drugi segment: dlugosci 11900mm, wykonany z blachy grubosci 12mm ze

stali S355J2, srednica dolna 1361mm, srednica górna 1163mm
Je trzeci segment: dlugosci l 1900mm, wykonany z blachy grubosci 10mm ze

stali S355J2, srednica dolna 1219mm, srednica górna 1022mm
Je czwarty segment: dlugosci 9000mm, wykonany z blachy grubosci 8mm ze

stali S355J2, srednica dolna 1071mm, srednica górna 922mm
Je piaty segment: dlugosci 8650mm, wykonany z blachy grubosci 5mm ze

stali S355J2, srednica dolna 950mm, srednica górna 807mm
Je trzon galerii oswietleniowej: dlugosci 7200mm, wykonany z blachy

grubosci 4mm ze stali S355J2, srednica dolna 807mm, srednica górna
688mm

b) maszt M3 i M4:
Je pierwszysegment:dlugosc11950mm,wykonanyz blachygrubosci14mm

ze stali S355J2, srednica dolna 1431mm, srednica górna 1254mm
Je drugi segment: dlugosci l l 950mm, wykonany z blachy grubosci 12mm ze

stali S355J2, srednica dolna 13l3mm, srednica górna 1137mm
12
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x trzeci segment: dlugosci 11950mm, wykonany z blachy grubosci 10mm ze
stali S355J2, srednica dolna 1190mm, srednica górna 1013mm

x czwarty segment: dlugosci 9000mm, wykonany z blachy grubosci 8mm ze
stali S355J2, srednica dolna 1058mm, srednica górna 925mm

x piaty segment: dlugosci 9700mm, wykonany z blachy grubosci 5mm ze
stali S355J2, srednica dolna 950mm, srednica górna 807mm

x trzon galerii oswietleniowej: dlugosci 6000mm, wykonany z blachy
grubosci 4mm ze stali S355J2, srednica dolna 807mm, srednica górna
718mm.

Kolejne segmenty laczone ze soba teleskopowo na wcisk. U spodu fundamentu
przyspawana pierscieniowa plyta podstawy, która sluzy do przykrecenia
masztu do fundamentu za pomoca zabetonowanej na etapie wykonania
fundamentu kotwy. Dokrecenie masztu do fundamentu za pomoca 40 kotwi
M48 rozmieszczonych na okregu o srednicy 1661mm (dla MI i M2) oraz 1600
(dla M3 i M4).
W masztach przewidziana jest komunikacja pionowa umozliwiajaca obsluge i
konserwacje masztu. Komunikacja odbywa sie wewnatrz masztu za pomoca
drabiny, wzdluz której przewidziano stalowa line asekuracyjna do której
mocowany jest wózek asekuracyjny. Dostep do drabiny umozliwiony jest za
pomoca drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 0,5mx1,5m na wysokosci 0,5m
od plyty podstawy, które otwieraja sie na zewnatrz prawostronnie. U szczytu
drabiny komunikacyjnej wewnatrz masztu przewidziano wyjscie na platforme
obslugowa o wymiarach 6,Om x 1,0m. Wyjscie to obrócone jest o 1800
wzgledem orientacji drabiny i zabezpieczone jest za pomoca drzwiczek
mocowanych w ten sam sposób co drzwiczki dolne. Do obslugi galerii
oswietleniowych przewidziano cztery drabiny mocowane do poprzeczek
oswietleniowych parami po obu stronach trzonu, zaczynajacych sie na
pomoscie i biegnacych przez cala wysokosc galerii oswietleniowej. Wzdluz
tych drabin równiez bedzie zainstalowana stalowa lina asekuracyjna.
Na szczycie kazdego z masztów przewidziano wysiegnik przystosowany do
mocowania swiatla przeszkodowego.
W zalaczeniu rysunki przyjetych w dokumentacji masztów oswietleniowych
MI, M2 oraz M3, M4 (wersja papierowa i elektroniczna).

344. Pytanie: Siedziska Stadionowe: W specyfikacji technicznej brakuje rysunku
szczególowego okreslajacego ilosci siedzisk z podzialem na poszczególne
kolory RAL. Prosimy o doslanie takiego rysunku lub o jednoznaczne
okreslenie ilosci siedzisk z podzialem na ich kolory.

Odpowiedz: Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego nie dostarczy rysunku
okreslajacego kolorystyke poszczególnych siedzisk i ich lokalizacje na
trybunach. Szczególowe zestawienie kolorystyczne lokalizacji krzeselek
zostanie okreslone przez nadzór autorski na etapie realizacji robót. Procentowe
zestawienie poszczególnych kolorów krzeselek:

Je RAL5018 - 10%
Je RAL 1018 - 30 %
Je RAL 1017 - 15 %
Je RAL 5015 - 25 %
Je RAL 5024 - 15 %
Je RAL 9001 - 5 %.

345. Pytanie: Prosimy o uzupelnienie dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjnej dla
konstrukcji masztów oswietleniowych.
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 343.

346 .Pytanie: W specyfikacji technicznej wystepuje " paloscianka berlinska", natomiast
element ten nie wystepuje w dokumentacji technicznej zarówno branzy
architektonicznej jak i konstrukcyjnej. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci
stosowania, "paloscianki berlinskiej" oraz o okreslenie jej podstawowych
parametrów (dlugosc, wysokosc).

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 289.

347. Pytanie: Jaka jest przewidywana dlugosc okresu realizacji przebudowy ulicy
Olimpijskiej?

Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3.4 podpunkt e) SIWZ.

348. Pytanie: Czy wartosci podane w dokumentach ofertowych w walucie innej niz zlotówki
(PLN) nalezy przeliczyc na zlotówki? W przypadku odpowiedzi twierdzacej
prosimy o podanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 8, jezeli pod pojeciem "dokumenty ofertowe"
wykonawca rozumie zalacznik nr 2 i dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie roboty budowlanej, wykazywanej w tym zalaczniku, lub dokumenty,
o których mowa w punkcie 9.1.11 lub 9.1.12 SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy
przypomina, iz cene oferty nalezy ustalic w zlotych polskich z dokladnoscia do
dwóch miejsc po przecinku.

349. Pytanie: Jakiej dlugosci ma byc tunel teleskopowy sedziów i zawodników?
Odpowiedz: Tunel teleskopowy powinien miec dlugosc min. 12m.

Jednoczesnie Zamawiajacy koryguje na 150 ilosc licencji BVMS w pozycji 111
zestawienia materialów z projektu -Tom II rozdzial 1 IT AV, przekazanego w odpowiedzi na
pytanie215.

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

zalaczniki :
plik

k/o:
Ul ala
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