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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:
108. Pytanie: Siedziska Stadionowe: Prosimy o wyjasnienie opisu "Wariant nb [Trybuna
gosci]

-

Dotyczy

ewentualnego

wykorzystania

siedzisk

istniejacych"

znajdujacego sie na rys. W-T-AD-2385 - "Wytyczne mocowania siedzisk".
Czy w zwiazku z powyzszym opisem Wykonawca ma uwzglednic w swojej
ofercie cenowej wykorzystanie siedzisk istniejacych na trybunie gosci, czy tez
nalezy uwzglednic w tym miejscu zamontowanie nowych siedzisk?
Odpowiedz: Wykorzystanie siedzisk istniejacych wystepuje w wariancie etapowania robót,
jako etap przejsciowy przy realizacji rozbudowy stadionu w czynnym obiekcie.
Zgodnie z punktem 3.4 podpunkty a) i b) SIWZ :
a) Wykonawcarozpocznierealizacjeprzedmiotuzamówieniaod dnia 1.12.2009 r. (w
przypadku gdy umowa zostanie zawarta po dniu 1.12.2009 r. - 10 dni
kalendarzowychod daty zawarcia umowy), a w trakcie realizacji przedmiotu
zamówieniaobiekt stadionu bedzie wylaczony z uzytkowania
b) ze wzgledu na wylaczenie stadionu z uzytkowania Wykonawca nie jest
zobowiazany do etapowania robót w sposób przyjety w dokumentacji
projektowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje montaz na widowni wszystkich siedzisk jako
nowych, bez wykorzystania siedzisk demontowanych.
Rysunek W-T-AD-2385 nie ma zatem zastosowania przy realizacji przedmiotu
zamówienia na obiekcie wylaczonym z uzytkowania.
109. Pytanie: Opis Robót: W przekazanych materialach w dziale "Budowle i urzadzenia
zagospodarowania terenu" brakuje czesci Tom n, Rozdzial 2 K. Dokumentacja
ta jest przywolana w Specyfikacji do "Projektu zagospodarowania terenu.
Drogi. Makroniwelacja" TOM I, Rozdzial 6 D. Prosimy o przekazanie
brakujacej czesci dokumentacji.
Odpowiedz: W Tomie nI ST ZT nie ma przywolania do Tomu n rozdzial 2 K. Zapis Tomu n
rozdzial 2 K, który moze znajdowac sie na niektórych stronach z informacja o
zawartosci projektu wykonawczego, jest omylkowy (nie skorygowano zapisu na
wszystkich stronach). Czesc konstrukcyjna dotyczaca tego zakresu nie wystepuje
jako odrebne opracowanie, ujeta zostala lacznie z konstrukcja trybun w Tomie n
rozdzial 1K oraz trybuny VIP w Tomie n rozdzial 3 K.
110. Pytanie: Opis Robót: W przekazanych materialach wystepuja rozbieznosci w
oznaczeniach literowych przekrojów i rzutów np: na rysunku nr W-TR-KZ2450 wosiach 8-9 zaznaczono przekrój "B", natomiast na rysunku nr W-
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TR-KZ-2463 w tym samym miejscu zaznaczony jest przekrój "A".
Rozbieznosci dotycza takze róznych rzednych na rzutach i przekrojach.
Problemy te dotycza ponizej wymienionych rysunków:

W-TR-KZ-2450- RzutFundamentówCzesc1,
W-TR-KZ-2451 - Rzut Fundamentów Czesc 2,
W-TR-KZ-2452 - Rzut Fundamentów Czesc 3,

W-TR-KZ-2453- RzutFundamentówCzesc4,
W-TR-KZ-2454- Rzut FundamentówCzesc5,
W-TR-KZ-2455- RzutFundamentówCzesc6,
W-TR-KZ-2457 W-TR-KZ-2458W-TR-KZ-2459 W-TR-KZ-2460 -

Rzut Przyziemia Czesc 1,
Rzut Przyziemia Czesc 2,
Rzut Przyziemia Czesc 3,
Rzut Przyziemia Czesc 4,

W-TR-KZ-2461- Rzut PrzyziemiaCzesc5,
W-TR-KZ-2462 - Rzut Przyziemia Czesc 6,
W-TR-KZ-2463 - Rzut Galerii Czesc 1,

W-TR-KZ-2464- Rzut GaleriiCzesc2,
W-TR-KZ-2465 - Rzut Galerii Czesc 3,
W-TR-KZ-2466 - Rzut Galerii Czesc 4,
W-TR-KZ-2467- Rzut Galerii Czesc 5,
W-TR-KZ-2468 - Rzut Galerii Czesc 6,
W-TR-KZ-2475 - Przekrój A-A Belka Typ 1,
W-TR-KZ-2476 - Przekrój B-B Belka Typ 2,
W-TR-KZ-2477- Przekrój C-C Belka Typ 3,
W-TR-KZ-2478 - Przekrój D-D Belka Typ 4,
W-TR-KZ-2479 - Przekrój D-D Belka Typ 4A.
Niezgodnosci dotycza rysunków przekrojów: rzednych, geometrii
fundamentów; oznaczen przekrojów literowych na rzutach. Prosimy o
przeslanie poprawionych rysunków przekrojów odpowiadajacych rzutom.
Odpowiedz: Wprowadza sie nastepujace korekty oznaczen na rysunkach:
a) na rzutach kondygnacji:
-miedzy osiami A-E/8-9 oznaczono przekrój B-B - powinno byc C-C
-miedzy osiami A-EI16-l7 oznaczono przekrój C-C - powinno byc G-G
-przekrój B-B wystepuje miedzy osiami M-N/29-33
b) na rysunkach przekrojów:
-przekrój A-A na rys. W-TR-KZ-2475 pokazuje najblizsze otoczenie przy OSI
22IUY
-przekrój B-B na rys. W-TR-KZ-2476 pokazuje przekrój miedzy osiami M-N/30-33
-przekrój C-C na rys. W-TR-KZ-2477 pokazuje przekrój miedzy osiami A-E/8-9
-przekrój D-D na rys. W-TR-KZ-2478 pokazuje przekrój miedzy osiami A-EI7-8
-przekrój D'-D' na rys. W-TR-KZ-2479 pokazuje przekrój miedzy osiami A-E/2l22.
111. Pytanie: Przebudowa Boiska: W przekazanych materialach brak rysunków i przekrojów
przebudowy instalacji ogrzewczej i drenazowej w plycie boiska. Prosimy o
uzupelnienie informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: W zalaczeniu przekazuje dokumentacje projektowa - Tom II rozdzial 2 IS Budowle i urzadzenia - Boisko - drenaz, nawadnianie, ogrzewanie (wersja

papierowai elektroniczna).
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112. Pytanie: Przebudowa Boiska: Czy dostepna jest szczególowy opis techniczny dotyczacy
przebudowy boiska, w przekazanej dokumentacji w róznych dzialach pojawiaja
sie jedynie krótkie informacje w tym zakresie. Prosimy o uzupelnienie
informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111.
113. Pytanie: Przebudowa Boiska: W przekazanych materialach brak dokumentacji dla
istniejacej instalacji grzewczej, nawadniania i drenazu plyty boiska. Prosimy o
uzupelnienie informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111.
114. Pytanie: Przebudowa Boiska: Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót zwiazanych z
boiskiem, gdyz wystepuja rozbieznosci pomiedzy przekazanym przedmiarem i
przekazana dokumentacja. Czy cala plyta jest przeznaczona do przebudowy?
Czy calosc murawy ma byc zastosowana ponownie po jej zdemontowaniu, czy
tez trzeba ulozyc nowa murawe? Prosimy o uzupelnienie informacji i
dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111.
115. Pytanie: Przebudowa Boiska: Z uwagi na róznice w usytuowaniu oraz ksztalt istniejacej
oraz zaprojektowanej docelowej murawy stadionu prosimy o udostepnienie
dokumentacji systemu nawadniania, drenazu i ogrzewania istniejacej plyty
stadionu. Powyzszejest niezbedne do prawidlowej wyceny robót.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111.
116. Pytanie: Siedziska Stadionowe: W opisie technicznym (Tom II Ol W-T-A opis
architektury, punkt 10.5.1. siedziska), istnieje zapis "sugerowane krzeselka
rozkladane (z samoczynnym systemem skladania)". Czy w zwiazku z tym
istnieje mozliwosc zamontowania innego typu siedzisk, np. siedzisk
kubelkowych?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 19.
117. Pytanie: Siedziska Stadionowe: Na rysunkach W-T-AD-2385 - "Wytyczne mocowania
siedzisk" przedstawione sa dwa warianty mocowania siedzisk, Wariant I oraz
Wariant II. Prosimy o jednoznaczne okreslenie, który z tych wariantów nalezy
uznac za obowiazujacy?
Odpowiedz: Sposób mocowania krzeselek uzalezniony jest od wyboru producenta siedzisk i
mozliwosci zastosowania jednego z przedstawionych rozwiazan. Nalezy
wykonac zgodnie z Tom III rozdzial l ST T pkt 15.5.6 oraz Tom III rozdzial
3 ST TV pkt 15.5.7.
118. Pytanie: Maszty Oswietleniowe: W przekazanych materialach nie ma brak jest
rozwiazania przejscia z drabiny (pomost czy inne) wewnatrz masztu do drzwi
prowadzacych na platforme serwisowa. Prosimy o uzupelnienie informacji i
dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Przejscie z drabiny wewnetrznej usytuowanej wewnatrz trzonu na pomost
obslugowy usytuowany przy galerii oswietleniowej na zewnatrz masztu
przewidziano w postaci opuszczanego pomostu obslugowego (jak na zdjeciach
ponizej) zainstalowanego na poziomie pomostu obslugowego.
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-119. Pytanie: Maszty Oswietleniowe: Jaka jest wysokosc barierki ochronnej platformy
serwisowej? W specyfikacji jest mowa o 1,10 metra, a na rysunkach 1,30
metra. Brak jest tez wytycznych do wykonania tych barierek. Prosimy o
uzupelnienie informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Wysokosc barierek wynosi 1,10 m od poziomu powierzchni pomostu
obslugowego. Barierki nalezy wykonac ze stalowych profili (stal S235JR) o
przekroju zamknietym i ksztalcie kwadratowym lub prostokatnym. Profile
zostana w warunkach warsztatowych zespawane w kilka elementów barierki,
które na placu budowy beda skrecone w calosc i przykrecone do platformy
pomostu obslugowego oraz wolnymi koncami od strony galerii obslugowej do
trzonu masztu.
120. Pytanie: Maszty Oswietleniowe: W przekazanych materialach nie ma brak jest
wytycznych do drabin obslugujacych galerie oswietleniowe. Prosimy o
uzupelnienie informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Drabiny do obslugi galerii oswietleniowych przewidziano jako stacjonarne
zamocowane do poprzeczek na których instalowane beda projektory. Z kazdej
drabiny mozliwa bedzie obsluga dwóch pionowych rzedów projektorów wg
rysunku W-MO-AR-310 1 Tom II rozdzial 2A - Architektura. Kazda z drabin
wyposazyc nalezy w linke asekuracyjna wykonana ze stali nierdzewnej,
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biegnaca równolegle do niej, sluzaca do wpiecia systemu asekuracji
zabezpieczajacej przed upadkiem z wózkiem samohamownym Gak na zdjeciu
ponizej).

121. Pytanie: Pkt. 18.9.c) siwz oraz §17 ust.2 lit.c) umowy: Zwazywszy, ze wynagrodzenie
ma charakter ryczahowy, zamawiajacy nie powinien miec mozliwosci
jednostronnej zmiany umowy poprzez ograniczenie wynagrodzenia
wykonawcy, nawet w drodze rezygnacji z czesci robót. Jedynym przepisem
szczególnym od tej zasady jest norma art. 145 ust.l ustawy Prawo zamówien
publicznych, która dopuszcza odstapienie od umowy w calosci w przypadkach
o których mowa w tym przepisie. Wnosimy przeto o usuniecie z siwz pkt.
18.9c oraz z umowy §17 ust.2 lit.c.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien SIWZ w tym zakresie.
Postanowienia § 17 ust. 2 lit. c) projektu umowy i odpowiednio pkt 18.9 c)
SIWZ dotycza przypadków koniecznego uwzglednienia racjonalnego
wydatkowania srodków publicznych w sytuacji, gdy nie lezy w interesie
Zamawiajacego odstapienie od umowy w calosci, o którym mowa wart. 145
ust. 1 ustawy Pzp.
122. Pytanie: §4 ust.2: Wnosimy o uzupelnienie wskazanego przepisu o zobowiazanie
Zamawiajacego do niezwlocznego usuniecia wad dokumentacji projektowej,
ujawnionych w toku wykonywania zamówienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
Kwestie zwiazane z usunieciem wad dokumentacji projektowej nie sa
przedmiotem niniejszej umowy, uregulowane sa w odrebnej umowie zawartej
przez Zamawiajacego z autorem dokumentacji. W interesie Zamawiajacego
jest niezwloczne usuniecie ujawnionych przez wykonawce wad. Wspólnym
interesem stron jest zglaszanie przez wykonawce tych wad w takim terminie,
aby mozliwe bylo wprowadzenie poprawek do dokumentacji bez wplywu na
umowny harmonogram realizacji robót. Przeglad dokumentacji przez
wykonawce winien byc prowadzony z nalezyta starannoscia, to jest takze ze
stosownym wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu umownego.
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123. Pytanie: §8 ust.27 lit.a umowy: Prosimy o doprecyzowanie wskazanego przepisu w taki
sposób, aby jednoznacznym bylo, ze odmowa odbioru przedmiotu umowy
moze nastapic tylko jezeli wady i usterki nadajace sie do usuniecia
uniemozliwiaja uzytkowanie zamówienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
124. Pytanie: §9 ust.2, ust.6 i ust.7 umowy: Prosimy o zmiane wskazanych przepisów jako
sprzecznych z art. 36 ust.4 ustawy Prawo zamówien publicznych i wskazanie
w zamian podwykonawców, rodzajów robót jakie wykonawca zamierza
podzlecic.
Nadto prosimy o dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach mozliwosci
zatrudniania podwykonawców dla innych robót niz wskazane w §9 ust.2.
Odpowiedz: Wykonawca w ofercie okresla czesci zamówienia, które powierzy
podwykonawcom, co jest zgodne z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, natomiast na
podstawie art. 64i k.c. w zwiazku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy
zada wskazania podwykonawców w zawieranej umowie.
Postanowienia SIWZ i projektu umowy nie przewiduja mozliwosci zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty odnosnie innego zakresu
powierzanych podwykonawcom robót niz okreslone w ofercie. Zamawiajacy
nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
125. Pytanie: §9 ust.6 umowy: Prosimy o potwierdzenie, iz odmowa o jakiej mowa w tym
ustepie moze byc zlozona w uzasadnionych przypadkach, w szczególnosci,
gdy Zamawiajacy wykaze brak wymaganych uprawnien i umiejetnosci danego
podwykonawcy do wykonania podzleconych mu robót.
Odpowiedz: Zamawiajacy odmówi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca w
uzasadnionych przypadkach, podajac uzasadnienie tej odmowy.
126. Pytanie: §11 ust.10, 11, 12 i 13 umowy: Prosimy usuniecie wskazanych przepisów. Nie
ma zadnego prawnego uzasadnienia aby Zamawiajacy rozliczal sie z
podwykonawcami Wykonawcy.
Odpowiedz: Bezposrednie rozliczanie sie Zamawiajacego z podwykonawcami uzasadnione
jest trescia art. 64i k.c. Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji
postanowien SIWZ.
127. Pytanie: §12 ust.1 lit. a, lit. b umowy: Na wstepie nalezy wskazac, ze podstawy
naliczania kar wskazane pod li.a i lit.b sa tozsame - opóznienie wykonania
zamówienia. Wnosimy przeto o usuniecie przepisu pod li.b.
Zwazywszy, ze podstawa odpowiedzialnosci odszkodowawczej jest
zawinienie, prosimy o odpowiednia zmiane wskazanych przepisów. Przyczyny
opóznienia musza lezec po stronie Wykonawcy, a nie tylko nie byc zalezne od
Zamawiajacego.
Wnosimy równiez o obnizenie wysokosci kary umownych do poziomu 0.03%
wynagrodzenia netto wskazanego w §l Oust. l umowy.
Odpowiedz: Kwestia odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania
umowy zostala uksztaltowana w oparciu o tresc art. 483 k.c. Zamawiajacy nie
dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
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128. Pytanie: §12 ust.! lit..d oraz §16 ust.3
umowy: Zwazywszy, ze podstawa
odpowiedzialnosci odszkodowawczej jest zawinienie, prosimy o odpowiednia
zmiane wskazanego przepisu. Przyczyny odstapienia od umowy zagrozonego
sankcja musza lezec po stronie Wykonawcy, a nie tylko nie byc zalezne od
Zamawiajacego, gdyz takajest np. okolicznosc o której mowa w art. 145 ust.!
Pzp. Wnosimy równiez zmniejszenie wysokosci kary umownej do 10%
wynagrodzenia netto wskazanego w §1Oust.l umowy.
Odpowiedz: Przytoczone w pytaniu zapisy projektu umowy nie naruszaja równosci stron.
Wykonawca zawodowo prowadzi dzialalnosc gospodarcza zgodna z
przedmiotem umowy, natomiast Zamawiajacy jako jednostka samorzadu
terytorialnego zobowiazany jest do uzasadnionego i zgodnego z przepisami
prawa wydatkowania publicznych srodków finansowych. Z tego tez wzgledu
Zamawiajacy ma obowiazek uksztaltowac stosunek prawny laczacy strony
uwzgledniajac ten stan faktyczny i prawny. Zamawiajacy nie dokona
wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
129. Pytanie: §16 ust.2 umowy: Zwazywszy na zastrzezenie w §16 ust.2 pkt.3 na rzecz
Zamawiajacego odszkodowania od Wykonawcy, prosimy o doprecyzowanie,
iz takie odszkodowanie bedzie Zamawiajacemu nalezne jezeli Wykonawca
odstapi od umowy bezpodstawnie.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
130. Pytanie: §18 ust.3 umowy: Wnosimy o zmiane gradacji dokumentów. Umowa, bedaca
dokumentem podstawowym regulujacym stosunki stron nie moze byc
podporzadkowana SIWZ.
Odpowiedz: Postanowienia § 18 ust. 3 projektu umowy maja zastosowanie w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót, stanowiacych
przedmiot zamówienia. Ze wzgledu na wiekszy poziom szczególowosci opisu
przedmiotu zamówienia uzasadnione jest dokonywanie takiej interpretacji w
pierwszej kolejnosci na podstawie SIWZ. Zamawiajacy nie dokona
wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
131. Pytanie: §17 ust.3 umowy: Prosimy o zgode na cesje wierzytelnosci na bank finansujacy
wykonawce. Jest to o tyle konieczne, gdyz praktykajest ustanowienie poprzez
cesje zabezpieczenia interesów banków wystawiajacych gwarancji nalezytego
wykonania kontraktu.
Odpowiedz : Zapis § 17 ust. 3 nalezy rozumiec w ten sposób, iz cesja nie jest mozliwa bez
stosownej zgody drugiej strony. O zgode taka zainteresowana strona moze
wystapic w kazdym czasie z uzasadnionym wnioskiem. Zamawiajacy nie
dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien SIWZ.
132. Pytanie: Dot.: fakturowania
Czy zamawiajacy wyraza zgode na 7 dniowy termin (siedem dni
kalendarzowych) od daty zlozenia faktury na dokonanie zaplaty wynikajacej z
faktury koncowej?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje sformulowana w pytaniu.
Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje tresc projektu umowy (zalacznik nr 6) w
nastepujacy sposób:
a) w § 11 ust. 8 wykresla slowo: "czesciowe", w wyniku czego zapis ten
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otrzymuje brzmienie:
"Faktury platne beda przelewem na rachunek WYKONAWCY
wskazany w fakturze lub odrebny rachunek podwykonawcy (faktura
ta bedzie wskazywac nazwe wlasciciela rachunku, nazwe banku i
numer rachunku) w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi" .
b) w § 11 wykresla sie ust. 13 z powodu omylkowego powtórzenia zapisu,
uwzglednionego w ust. 12 tego paragrafu.
.~

133. Pytanie: Dot.: opóznienia zaplaty
Czy w przypadku opóznienia zaplaty Zamawiajacywyraza zgode na zawieszenie
robót przez Wykonawce po 14 dniach od daty wymagalnosci faktury i prawo
Wykonawcydo odstapieniaod umowypo 30 dniachod daty niedokonanejplatnosci?
OdpOwiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie dokona wnioskowanej modyfikacji
postanowien SIWZ.
134. Pytanie: Dot.: wynagrodzenia Wykonawcy
Wyceny robót ma byc dokonana na podstawie dokumentacji projektowej
dostarczonej przez Zamawiajacego. Czy zamawiajacy wyraza zgode na zmiane
zapisu SIWZ rozdz. 16, ust. 16.5, tak aby zapis ten jednoznacznie definiowal, ze
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe za roboty wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego? Czy Zamawiajacy
wyraza zgode na nastepujace brzmienie w/w zapisu: "Cena oferty stanowic
bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia, niezalezne od rozmiaru robót budowlanych i innych
swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztów ich realizacji, przy
czym cena, o której mowa skalkulowana bedzie na podstawie dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego"?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie dokona wnioskowanej modyfikacji
postanowien SIWZ.
135. Pytanie: Dot.: odstapienia od realizacji umowy
Czy w przypadku jesli Zamawiajacy poleci Wykonawcy odstapienie od
realizacji czesci robót, Zamawiajacy pokryje koszty Wykonawcy juz poniesione,
których Wykonawca nie mógl uniknac, dotyczace robót, których nie bedzie mógl
zrealizowac na skutek polecenia wydanego przez Zamawiajacego (poniesione
koszty stale, koszty wczesniej zamówionych materialów/uslug)?
Odpowiedz: Kazdorazowe odstapienie przez Zamawiajacego od realizacji czesci robót na
podstawie § 17 ust. 2 lit. c), w tym takze kwota zmiany wynagrodzenia
wykonawcy z tego tytulu, bedzie podlegalo szczególowej ocenie z
uwzglednieniem okolicznosci podanych w pytaniu. Ocena ta bedzie dokonywana
przez Zamawiajacego po przedstawieniu propozycji wykonawcy w tym zakresie.
136. Pytanie: Dot.: umów z podwykonawcami; Umowa §9.6.
Prosimy sprecyzowac przeslanki jakimi zamierza kierowac sie Zamawiajacy
przy ocenie umowy przekazywanej Zamawiajacemu do zaopiniowania zgodnie
z trescia art. 6471kc.
Prosimy o potwierdzenie, ze sa to jedynie okolicznosci zbadania zapisów
umowy pod katem oceny ich adekwatnosci do warunków Kontraktu z
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Zamawiajacym i nie beda prowadzic do wplywu Zamawiajacego na dobór
Podwykonawców, za których odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 125.
137. Pytanie: Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanej murawy
boiska.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111. Zamawiajacy nie przekaze dokumentacji
powykonawczej dla wykonanej murawy.
138. Pytanie: Opis Robót: W rysunkach odnoszacych sie do murków oporowych wystepuja
rozbieznosci. Przykladowo na rysunku "W-M-AR-3202 - mur oporowy,
wytyczne wykonania" przekrój c-c przez mur oporowy ,,3" nie zgadza sie z
opisami tego muru na rzucie z góry. Na przekroju wysokosc jednego muru
okreslono na h=80 centymetrów a drugiego na h=180 centymetrów, natomiast
na rzucie z góry jeden i drugi mur opisany jest wysokoscia h=160
centymetrów. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie,
który z tych wariantów nalezy uznac za obowiazujacy?
Odpowiedz: W zalaczeniu rysunek zamienny W-M-AR-3202 (wersja papierowa i
elektroniczna) z ujednoliconymi opisami.
139. Pytanie: Maszty Oswietleniowe: Jaka stal jest przewidziana do segmentów masztu i
pierscienia zespalajacego z fundamentem? W specyfikacji jest mowa o stali
S355JO, a na rysunkach S355J2G3. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
jednoznaczne okreslenie, który z tych wariantów nalezy uznac za
obowiazujacy?
Odpowiedz: Trzony i plyte podstawy nalezy wykonac ze stali S355J2.
140. Pytanie: Roboty Drogowe: Jakiej klasy beton jest przewidziany dla lawy z oporem pod
kraweznik betonowy (rysunek W-ZT-DR-1083)? Wystepuje rozbieznosc
przedmiotowego rysunku ze specyfikacja (punkt 9.2.1). Prosimy o
rozstrzygniecie rozbieznosci w tym zakresie.
Odpowiedz: Lawy z oporem nalezy wykonac z betonu klasy B-15 (C12/15), zgodnie z ST

9.2.1 - dla law betonowychpod krawezniki.
141. Pytanie: Prace ziemne: Czy istnieje mozliwosc skladowania ziemi z wykopu od strony
ulicy Stryjskiej?
Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3.4 podpunkt ee) SIWZ, Zamawiajacy nie zapewnia terenu
na czasowy odklad mas ziemnych. Wykonawca na ten cel wykorzystuje plac
budowy lub we wlasnym zakresie zapewnia teren na skladowanie mas ziemnych
poza placem budowy.
142. Pytanie: Opis Robót. Z uwagi na planowana przebudowe ulicy Olimpijskiej, prosimy o
jednoznaczne okreslenie jak bedzie wygladalo rozgraniczenie placu budowy
pomiedzy Wykonawca a firma prowadzaca prace drogowe.
Odpowiedz: W momencie wejscia na budowe (grudzien 2009) obecna ulica Olimpijska nie
bedzie wylaczona z ruchu - wykonawca winien zakladac, iz wylaczenie to
nastapi z dniem 30.05 2010 r. (patrz punkt 3.4 podpunkt e) SIWZ). Do dnia
wylaczenia z ruchu ulicy Olimpijskiej, plac budowy wykonawcy rozbudowy
stadionu bedzie obejmowal teren do istniejacego chodnika na starym przebiegu
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ulicy Olimpijskiej. Po dopuszczeniu do ruchu nowego ukladu drogowego, plac
budowy obejmie teren do kraweznika nowej jezdni.
143. Pytanie: Wentylacja : W rysunkach, przedmiarach oraz opisach brak jest danych
dotyczacych instalacji odprowadzajacej kondensat od urzadzen freonowych.
Prosimy o nastepujace informacje niezbedne do prawidlowej wyceny robót: (i)
rodzaj materialu z jakiego nalezy wykonac instalacje odprowadzajaca
kondensat od urzadzen freonowych, (ii) srednice i dlugosci przewodów
kondensatu.
Odpowiedz: Rury skroplinowe z PP PNI0 srednicy 40 mm L=45m i 32 mm L=85m,
prowadzone grawitacyjnie do najblizszej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon i
przerwe powietrzna. Zasada jest grawitacyjne odprowadzanie skroplin bez
zastosowania pomp do podnoszenia kondensatu.
144. Pytanie: Wentylacja: Ze wzgledu na brak w rysunkach, przedmiarach oraz opisach
danych dotyczacych sposobu odprowadzenia kondensatu z urzadzen
freonowych prosimy o nastepujaca informacje niezbedna do prawidlowej
wyceny robót: (i) ile i które z urzadzen freonowych powinno posiadac pompe
do podnoszenia kondensatu?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 143.
145. Pytanie: Wentylacja: Wedlug opisu technicznego Projektu Wentylacji i Klimatyzacji
(TOM II, rozdzial lISW) "Przewidziano zastosowanie wentylatorów z plynna
regulacja wydajnosci, co umozliwi elastyczna prace instalacji dostosowana do
aktualnych potrzeb". Jednoczesnie w tym samym opisie na stronach od 5 do 9
definiuje sie parametry pracy wentylatorów jednoznaczne wskazujace na ich
stale wydajnosci. Równiez rysunki i przedmiary robót nie uwidaczniaja
charakterystycznych elementów instalacji wentylacji swiadczacych o jej
zmiennej wydajnosci (np.: regulatory plynnego wydatku). W zwiazku z
powyzszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy istotnie instalacja wentylacji
ma byc wyposazona w urzadzenia z plynna regulacja wydajnosci?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 146.
146. Pytanie: Wentylacja: Jezeli wedlug opisu technicznego Projektu Wentylacji i
Klimatyzacji (TOM II, rozdzial lISW) nalezy przewidziec zastosowanie
wentylatorów z plynna regulacja wydajnosci, to prosimy o odpowiednie
informacje techniczne niezbedne do prawidlowej wyceny robót, w tym m.in.:
zakresy regulacji (wydatki Vmax i Vmin) dla poszczególnych zespolów
wentylacyjnych, wyszczególnienie stref i pomieszczen w strefach objetych
plynna regulacja, typy oraz ilosci i lokalizacje regulatorów wydatku.
Odpowiedz: W projekcie nie wystepuja kanalowe regulatory wydatku. Silniki wentylatorów
wyposazyc nalezy w przetworniki czestotliwosci (falowniki z filtrami) dla
dokonaniaregulacjina projektowanewydajnosci- wartosci podane w projekcie.
Wydatek wentylatora Vmax=Vprojektowane, Vmin=30%Vproj.. Sterownik
centrali umozliwia czasowajak i ilosciowa regulacje wydatku.
147. Pytanie: Wentylacja: Wedlug opisu technicznego Projektu Elektrycznego (TOM II,
rozdzial 1 JE Trybuny) "Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji przewiduje sie
wyprowadzenie z rozdzielnie obiektu linii kablowych 1 kV zasilajacych
poszczególne tablice zasilajaco - sterownicze.Dostawa tablic zasilajaco -
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sterujacych wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sterowania, regulacji i
zasilania odbiorników stanowiacych integralne uklady technologiczne jest w
zakresie Wykonawcy robót mechanicznych." Ze wzgledu na brak w
przekazanej dokumentacji infonnacji dotyczacych "poszczególnych tablic
zasilajaco - sterowniczych" prosimy o uzupelnienie tych infonnacji w fonnie
projektu wykonawczego systemu automatycznej regulacji i sterowania dla
instalacji wentylacji. Projekt powinien zawierac wszystkie niezbedne
infonnacje potrzebne do jednoznacznej wyceny robót, w tym m.in.: schematy
elektryczne tablic zasilajaco - sterowniczych, lokalizacje szaf, rodzaje i typy
aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki. O ile z powyzszych tablic
zasilajaco - sterowniczych zasilane beda nie tylko centrale wentylacyjne, ale

równiez wentylatory wspólpracujace potrzebne beda rysunki z trasami i
przekrojami kabli zasilajacych i w takim wypadku prosimy o ich przekazanie.
Odpowiedz: Dokumentacja projektowa, stanowiaca zalacznik do SIWZ, zawiera komplet
niezbednych schematów elektrycznych tablic zasilajaco-sterowniczych
wentylatorów wspólpracujacych, okresla szczególowo lokalizacje szaf,
wyznacza równiez trasy kablowe z doborem ich przekrojów. W zalaczeniu
przekazujemy tabele z wskazaniem rozdzielnic zasilajacych i zasilajacosterujacych dla poszczególnych wentylatorów oraz central.
Centrale wentylacyjne, wentylatory jak i inne elementy instalacji wentylacji i
klimatyzacji nalezy dostarczyc lacznie z kompletna automatyka spelniajaca
wymagania, z zabezpieczeniami, wylacznikami, sygnalizacja itp. w zakresie
wymagajacym tylko zasilenia w energie elektryczna i podlaczenia w system SSP
(w obszarze gdzie wystepuje), objetych projektem elektrycznym i
teletechnicznym.
Nalezy stosowac nastepujace wytyczne do automatycznej regulacji central
wentylacji mechanicznej uzytych w projekcie, które nalezy traktowac jako ppkt
5.8.1 do czesci opisowej tom II rozdzial 01 oraz 03 W-TV-IS-WENTYLACJA:
5.8.1. Centrale wentylacyjne
Kazda centrala posiada pompe obiegowa nagrzewnicy. W systemie nalezy
przewidziec reczne zalaczanie centrali - wymuszenie pracy poza katalogiem
czasowym. Nalezy przewidziec wejscie dla sygnalu pozarowego (samo
zatrzymanie centrali w przypadku pozaru musi byc zrealizowane
hardware-owo zgodnie z algorytmem pracy w przypadku pozaru).
Przewidziana jest wspólpraca wentylatorów wywiewnych z centralami.
Centrala nawiewno - wywiewna
Centrala wyposazona jest w przepustnice powietrza swiezego i wywiewanego,
obrotowy lub krzyzowy wymiennik odzysku ciepla, nagrzewnice, lub
nagrzewnice i chlodnice, filtry EU7, wentylatory.
Elementy automatyki sa nastepujace:
zintegrowany, mikroprocesorowy,wielofunkcyjnyuklad sterowania,
. silnikiwentylatora wyposazone w przetwornikiczestotliwosci,
wysokosprawny rotacyjny wymiennik odzysku ciepla i chlodu lub
wysokosprawny krzyzowywymiennikodzysku ciepla z obejsciem by-pass,
silowniki typu zamkniete/otwarte, ze sprezyna zwrotna, zasil. 24VAC na
przepustnicy odcinajacej powietrza swiezego i wywiewanego
presostaty dla filtrów powietrza: nawiew EU7; wywiew EU7,

.
.
.
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.
.
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presostaty dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego
termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy
zawór regulacyjny z silownikiem dla nagrzewnicy

zawórregulacyjnyz silownikiemdla chlodnicy
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kanalowe czujnikitemperatury w kanalach: nawiewnym, i wywiewnym
(z pomieszczenia)
kanalowy czujnik temperatury w kanale wywiewnym (za wymiennikiem
odzysku ciepla) zabezpieczajacym wymiennik odzysku ciepla przed
oblodzeniem.
Regulacja temperatury nawiewu przez sterowanie obrotami wymiennika
odzysku ciepla (priorytet), zaworami nagrzewnicy i chlodnicy w zaleznosci od
temperatury w kanale nawiewnym.
Centrala nawiewna
Centrala wyposazona jest w przepustnice powietrza swiezego, nagrzewnice, lub
nagrzewnice
i
chlodnice,
filtr
EU7,
wentylator.
Elementy automatyki sa nastepujace:
zintegrowany, mikroprocesorowy,wielofunkcyjnyuklad sterowania,
silnikwentylatora wyposazone w przetwornikiczestotliwosci,
. silownik typu zamkniete/otwarte, ze sprezyna zwrotna, zasil. 24VAC na
przepustnicy odcinajacej powietrza swiezego
presostaty dla filtrówpowietrza: nawiew EU7
presostat dla wentylatora nawiewnego
. termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy
zawór regulacyjnyz silownikiemdla nagrzewnicy
. zawór regulacyjny z silownikiemdla chlodnicy
. kanalowy czujniktemperatury w kanale nawiewnym
czujniktemperatury pomieszczeniowy.
Regulacja temperatury nawiewu przez sterowanie zaworem nagrzewnicy i
chlodnicy w zaleznosci od temperatury w kanale nawiewnym.

..
..
.
.

148. Pytanie: Wentylacja: Prosimy o uzupelnienie opisu technicznego Projektu Wentylacji i
Klimatyzacji (TOM II, rozdzial lISW) o zalacznik, dotyczacy urzadzen
klimatyzacji precyzyjnej produkcji Emmerson. Powyzsze jest niezbedne do
prawidlowej wyceny robót.
Odpowiedz: Szafa klimatyzacji precyzyjnej - jednostka wewnetrzna:
HPM M29DA000020201OP, nadmuch od frontu urzadzenia (wyporowy),
zawierajaca nastepujace elementy:
pojedynczy obieg chlodniczy
urzadzenie pracuje z czynnikiem chlodniczym R407C
wentylator odsrodkowy
filtr klasy EU4 z czujnikiem zapchania
regulacja temperatury
podstawa antywibracyjna 20mm
Jednostka klimatyzacyjna wspólpracuje z jednostka zewnetrzna typu HCE
42100CG (dobór na 40C), zawierajaca elementy:
regulator predkosci obrotowych Variex.
Szafami steruje wyniesiony panel iCom.
149. Pytanie: Czy jest mozliwa zamiana elementów na zelbetowe prefabrykowane? Jesli tak,
to które?
Odpowiedz: Mozliwa jest czesciowa zamiana niektórych elementów trybun na
prefabrykowane - poziome czesci trybun powyzej poziomu +7.50. Wymaga to
wykonania przez wykonawce projektu zamiennego ze szczególowym
uzgodnieniem parametrów przegród, aby zachowaly one swoja geometrie
i wymagania w zakresie m.in. wlasciwosci izolacyjnosci akustycznej,
przeciwpozarowej i przeciwwilgociowej.
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Jednoczesnie informuje, iz w ocenie Zamawiajacego wprowadzenie
prefabrykacji spowoduje utrudnienia w oparciu konstrukcji stalowej zadaszenia
(slupy stalowe opieraja sie na ramach za posrednictwem plyty stopniowania,
dodatkowo dzwigary konstrukcji stalowej umocowane sa do sciany obwodowej
znajdujacej

sie na krawedzi

widowni)

-

ewentualne

korekty rozwiazania

projektowego w tym zakresie beda takze lezaly po stronie wykonawcy.
Wprowadzenie prefabrykacji spowoduje zwiekszenie przekrojów konstrukcji,
przede wszystkim - slupów, ram i podciagów. Zwiekszenie wysokosci ram
uniemozliwi uzytkowanie przestrzeni pod stopniowaniem trybun, zarówno na
potrzeby dróg ewakuacyjnych (obnizenie wysokosci przejsc i wyjsc) a takze
przestrzeni przeznaczonej na bary, toalety itp., z tego tez wzgledu w ocenie
Zamawiajacego nie jest mozliwe stosowanie elementów prefabrykowanych w
wiekszym zakresie. Zamienne projekty, wykonywane przez wykonawce,
wymagaja akceptacji nadzoru (autorskiego i inwestorskiego).
Jednoczesnie Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu:
a) zamienna dokumentacje

- Tom

I rozdzial 3 IE

- czesc

opisowa

(wersja papierowa i

elektroniczna, zamieszczona na stronie internetowej)
b) zamienne rysunki: W-ZT-IE-0156 i W-ZT-IE-0157 (wersja papierowa i elektroniczna,
zamieszczona na stronie internetowej).
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówien publicznych, Zamawiajacy:
- przedluza termin skladania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 4.06.2009 r. do
godziny 12.30
- ustala termin otwarcia ofert na dzien 4.06.2009 r. godz. 13.00.
Miejsce skladania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Niniejsze pismo
Zamówienia.

stanowi

integralna

czesc

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Prosze o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego faxu (w dniu otrzymania) na numer
Wydzialu Inwestycji 058-66-88-302.
zal.:
plik

GR

k/o:
UIa/a
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