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Gdynia, dnia 15.05.2009 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:
150. Pytanie: Dot. Oznakowanie ewakuacyjne i p.poz.
TOM III- ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA w punkcie 8.4 mówi o 272 szt
oznakowania ewakuacyjnego i p.poz. Czy wszystkie elementy pokazane na
rysunkach W-ZT-OP-I008, 1009, 1010 sa podswietlane (zasilane elektrycznie)?
Czy zamawiajacy przewiduje zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego w
postaci przyklejanych fluorescencyjnych tabliczek?
Odpowiedz: Rysunki W-ZT-OP-I008, 1009, 1010 okreslaja lokalizacje oznakowania
ewakuacyjnego i p-pozarowego. Elementy podswietlane maja doprowadzone
zasilanie, nalezy wykonac zgodnie z projektem elektrycznym w Tomie II
rozdzial 1 IE i Tomie II rozdzial 3 IE. Pozostala czesc oznakowania wykonac
jako tabliczki fluorescencyjne.
151. Pytanie: Maszty Flagowe: Na rysunku W-ZT-I002 - "Plan-zagospodarowania" jest
wrysowane 5 masztów flagowych, w zestawieniu wyposazenia podobnie jest
mowa o 5 masztach flagowych w tym 1 glównego 16 metrowego, natomiast w
opisie do budowli i urzadzen jest mowa o 6 masztach flagowych, 5 masztach 8
metrowych i 1 maszcie 16 metrowym. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
jednoznaczne okreslenie, który z tych wariantów nalezy uznac za
obowiazujacy?
Odpowiedz: Maszty flagowe nalezy wykonac zgodnie z opisem Tomu II rozdzial 2 A. W
projekcie przewidziano 5 masztów flagowych o wysokosci 8m, umieszczonych
w narozniku ul. Olimpijskiej i ul. Stryjskiej (rysunek W-ZT-I002 - Tom I
rozdzial 1 ZT), oraz 1 maszt o wysokosci 16m przed budynkiem Trybuny VIP
(rysunek W-TV-AR-4001 - Tom II rozdzial .3 A). Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawe i montaz lacznie 6 szt. masztów.
152. Pytanie: Maszty Flagowe: W przekazanych materialach nie ma rysunku szczególowego,
wedlug którego mialby byc zamontowany maszt flagowy do zelbetu na
wysokosci +7,91 metra (przywolany na rysunku W-MF-AR-3102 - "Maszty
flagowe"). Prosimy o doslanie takiego rysunku - powyzsze jest niezbedne do
prawidlowej wyceny robót.
Odpowiedz: Rysunek W-TV-AD-4360 znajduje sie w Tomie II rozdzial 3A - Architektura detale (folder Tom II rozdz. 3AD-l w wersji elektronicznej).
153. Pytanie: Maszty Flagowe: W przekazanych materialach nie ma rysunku detalu
przedstawiajacego wymiary flag i napisy, które mialyby byc na nich
nadrukowane - wielkosci liter, rodzaj czcionki, kolory, itd. Prosimy o doslanie
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takiego rysunku lub odpowiednich informacji w tym zakresie - powyzsze jest
niezbedne do prawidlowej wyceny robót.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy flag.
154. Pytanie: Opis Robót : W przekazanych materialach wystepuja rozbieznosci w
dokumentacji konstrukcji zelbetowej. Na rzutach fundamentów na rysunkach
nr W-TR~KZ-2450 znajduja sie lawy o innych szerokosciach niz podane na
rysunku zestawczym nr W-TR-KZ-4450. W zwiazku z powyzszym brak
informacji odnosnie do zbrojenia tych law. np. lawa LF2 z wykazu (rysunek nr
W-TR-KZ-4450) ma dlugosc 20 metrów, a na projekcie rzutu po zliczeniu
(rysunek nr W-TR-KZ-2450) wynosi 33,20 metra, co powoduje ze bledne dane
uniemozliwiaja zastosowania zbrojenia podanego w zestawieniach. Prosimy o
podanie poprawnego zbrojenia na dany typ lawy z uwzglednieniem
istniejacych law na rzutach.
Odpowiedz: Dokonano weryfikacji dlugosci wszystkich law fundamentowych oraz
naniesiono zmiany dlugosci law oraz ilosci stali dla poszczególnych etapów na
rysunek W-TR-KZ-4450 (w zalaczeniu zamienny rysunek W-TR-KZ-4450 w
wersji papierowej i elektronicznej).
Dlugosci law fundamentowych dla poszczególnych etapów po zmianach [mb]:
LFl
ETAP1 260,3
ETAP2 216,3
ETAP2A 188,4
ETAP3 58,0

LF2
59,6
50,3
54,5
24,8

LF3
15,1
24,1
29,8
3,3

LF4
0,0
0,0
0,0
2,0

LF5 LF5.1 LF6
184,5 0,0 0,0
90,9 0,0 4,9
121,5 8,8 0,0
18,8 0,0 0,0

LF7
0,0
3,9
0,0
0,0

LF8
0,0
0,0
12,4
0,0

LF9 LFI0
0,0 0,0
0,0 0,0
4,7 0,0
0,0 3,0

LF11 LF12 LF13 LF14
0,0 10,8 11,8 0,0
6,6 10,8 20,5 0,0
6,6 21,6 20,5 4,4
0,0 0,0 0,0 0,0

Zmiany w ilosci stali dla poszczególnych etapów:
- etap 1 - bylo 39 269 kg, korekta na 39 381 kg;
- etap 2 - bylo 20 753 kg, korekta na 23 672 kg;
- etap 2a - bylo 30123 kg, korekta na 31238 kg;
- etap 3 - bylo 4 651 kg, korekta na 4 771 kg.
155. Pytanie: Dotyczy SIWZ, pkt 3.5, "Wykonawca udzieli na wykonana robote
nie
mniej niz 36 miesiecy gwarancji"; prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
przewiduje podpisanie z producentami/dostawcami urzadzen umów
serwisowych, które pozwola na przedluzenie standardowej gwarancji oraz czy
Zamawiajacy bedzie ponosil koszt przegladów serwisowych i koszt wymiany
materialów eksploatacyjnych. Jesli nie, to prosimy o potwierdzenie, ze ten koszt
powinien zostac skalkulowany przez Oferentów.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje co do zasady podpisania umów serwisowych z
producentami/dostawcami urzadzen, lecz nie wyklucza takiej mozliwosci.
Zamawiajacy zleci w trybie ustawy Prawo zamówien publicznych i bedzie
ponosil koszty przegladów serwisowych i koszty wymiany materialów
eksploatacyjnych.
156. Pytanie: Prosimy o podanie parametrów technicznych telebimu zewnetrznego

Odpowiedz:

-

rozdzielczosc ekranu (ilosc pixeli w poziomie i pionie), ilosc kolorów
wyswietlanych, jasnosc ekranu (cd/m2).
Ekran swietlny LED, pelnokolorowy, o rastrze fizycznym 20 mm i rastrze
optycznym 10 mm, jasnosc powyzej 5500 cd/m2.
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LF15
12,3
3,8
3,8
0,0

157. Pytanie: Jaki zakres obejmuje dostawa telebimu zewnetrznego? - Czy tylko ekran +
komputer sterujacy? Czy dostawa obejmowac ma dodatkowe urzadzenia
wspomagajace emisje obrazu:, video procesor

- przelacznik

sygnalu wizyjnego

z róznych zródel (np. DVD, VGA, S-video, C-video, ), podzielnik obrazu.
Odpowiedz: Projekt przewiduje mozliwosc instalacji telebimu jako wieloformatowej reklamy
multimedialnej - przedmiot zamówienia obejmuje konstrukcje wsporcza
(rysunek W-T-KD-2508, wytyczne wykonania na rysunku W-T-AD-2380) oraz
zasilanie z rozdzielni RP-13 kablem YKYzo 5x10 (25A). Dostawa i montaz
telebimu zewnetrznego nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
158. Pytanie: Wedlug informacji uzyskanych od firm zajmujacych sie wykonywaniem
nawierzchni trawiastych sportowych boiska przyjety przez Zamawiajacego
sposób przesuniecia i modernizacji boiska spowoduje widoczna róznice
pomiedzy istniejaca a nowa nawierzchnia.
Róznica bedzie równiez w walorach uzytkowych obydwu czesci nawierzchni.
Prosimy o rozwazenie zmiany wymagan co do wykonania tej nawierzchni w ten
sposób ze wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania nowej jednolitej plyty
boiska (nawierzchni).
Dodatkowym argumentem dla takiego rozwiazania jest koniecznosc zmiany osi
boiska (spadków).
Odpowiedz: W przypadku prawidlowo wykonanej darni na nowej (poszerzanej) czesci boiska
widoczne róznice pomiedzy istniejaca a nowa nawierzchnia nie wystapia.
Zmiana osi boiska uwzgledniajaca docelowe (po poszerzeniu plyty) spadki
zostala wykonana podczas remontu plyty w 2006 roku.
159. Pytanie: W pkt. 2.8 (Tom I Rozdz. 3 IE alTom I 03 IE - opis elektryczny) jest
informacja, ze automatyka wentylacji i klimatyzacji jest w branzy
mechanicznej. Czy automatyka i BMS wentylacji i klimatyzacji stanowi
wydzielona czesc realizowana przez branze mechaniczna - prosimy o
potwierdzenie.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 147.
160. Pytanie: Dotyczy konstrukcji betonowych
Na przekrojach architektonicznych
(a-a, b-b) oznaczono wystepowanie
elementów prefabrykowanych w betonie architektonicznym. Natomiast na
przekrojach konstrukcyjnych TRYBUNYA T14 El, TRYBUNA T15 E3
(odpowiadajacym przekrojom architektonicznym a-a i b-b), nie zaznaczono
wystepowania prefabrykatów na trybunach tylko elementy zelbetowe wylewane.
Prosimy o sprostowanie dokumentacji i okreslenie, które rozwiazanie jest
obowiazujace. W przypadku wystepowania elementów prefabrykowanych
prosimy o dokumentacje dla w/w elementów.
Odpowiedz: Obowiazuje rozwiazanie podane na przekrojach konstrukcyjnych, czyli elementy
zelbetowe wylewane na mokro z mozliwoscia zamiany jak w odpowiedzi na
pytanie 149.
161. Pytanie: Bramki Wejsciowe: Jakie sa wymagania co do marek i srub kotwiacych
elementy obudów bramek wyjsciowych i ich stelazu? Prosimy o uzupelnienie
informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Sposób montazu i wymagania dla elementów kotwiacych nalezy ustalic na
podstawie wytycznych konkretnego proponowanego producenta bramek.
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162. Pytanie: W zwiazku z opinia w zakresie ochrony archeologicznej prosimy o
potwierdzenie czy w ofercie nalezy uwzglednic koszt nadzoru
archeologicznego przy wszystkich planowanych robotach ziemnych?
Odpowiedz: Zgodnie z dyspozycja punktu 3.4 podpunkt z) SIWZ, strefa nadzoru
archeologicznego ustalona jest w planie zagospodarowania i tylko w tej strefie
obowiazuje wymóg nadzoru archeologicznego (rysunek planu dostepny na
stronie internetowej Urzedu Miasta Gdyni - BIP- uchwalone plany
zagospodarowania przestrzennego - 1602 m.p.z.p. ul. Olimpijska).
163. Pytanie: Czy w wypadku wykonywania prac archeologicznych Zamawiajacy przewiduje
aneks do umowy przedluzajacy termin zakonczenia Inwestycji.
Odpowiedz: W przypadku koniecznosci wykonywanie archeologicznych badan ratowniczych,
zgodnie z opinia Muzeum Archeologicznego z dnia 21.08.2007 r., Zamawiajacy
rozpatrzy ewentualny wniosek wykonawcy o zmiane terminu zakonczenia
realizacji robót i zgloszenia gotowosci do odbioru pod katem spelniania
wymogów okreslonych w punkcie 18.9 podpunkt a) SIWZ.
164. Pytanie: W zwiazku z otrzymana dnia 07 maja 2009 dokumentacja zamienna i
uzupelniajaca co powoduje koniecznosc powtórnej analizy dokumentacji
projektowej ( zamawiajacy nie sprecyzowal czego dotycza rysunki zamienne)
prosimy o przedluzenie terminu skladania ofert na dzien 3 czerwca 2009 roku.
Odpowiedz: W odpowiedziach z dnia 12.05.2009 r. Zamawiajacy dokonal zmiany terminu
skladania ofert na dzien 4.06.2009 r.
165. Pytanie: W zwiazku z otrzymaniem dokumentacji zamiennej (Panstwa pismo nr
606/JB/09 z dnia 06.05.2009r. ) oraz przedmiaru zamiennego (Panstwa pismo
nr 619/JB/09 z dnia 07.05.2009r.) zwracamy sie z uprzejma prosba o
przedluzenie terminu skladania ofert o 7 dni.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 164.
166. Pytanie: W nawiazaniu do Panstwa odpowiedzi nr 3 z dnia 06.05.2009r. wyjasniamy, ze
Oferent mial na mysli polise oc dotyczacajuz realizacji zamówienia. W zwiazku
z tym ponawiamy pytanie o tresci: Czy Zamawiajacy bedzie wymagal oddzielnej
polisy OC tylko dla realizacji w/w zamówienia, czy tez wystarczajace jest
posiadanie polisy oc z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote
15000000 PLN.
Odpowiedz: Odpowiedz na pytanie 4 jest jednoznaczna - Wykonawca, z którym w wyniku
niniejszego postepowania przetargowego zostanie zawarta umowa, bedzie
zobowiazany do przedstawienia polis ubezpieczeniowych, zgodnie z § 8 ust. 10
projektu

umowy

(zalacznik

nr 6)

-

polisy te maja dotyczyc

przedmiotu

zamówienia i byc zawarte w takze w imieniu Zamawiajacego.
167. Pytanie: Przedmiary dotyczace robót sa wykonane z podzialem na etapy. Czy w zwiazku
z tym, iz nie wystepuje etapowanie inwestycji, Zamawiajacy dopuszcza
"zbicie" przedmiarów z podzialem na etapy w jeden uwzgledniajacy ilosci
calego zadania np. przedmiary 1.1 , 1.2 , 1.3 i 1.4 umiescic w jednym l .
Rodzaje prac w przewadze sie pokrywaja.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 86 - wykonawca we wlasnym zakresie ustala ilosc
pozycji kosztorysu ofertowego, opis tych pozycji, jednostki i ich ilosc w tych
pozycjach.
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168. Pytanie: Prosze zaznaczyc na rzucie zakres gdzie bedzie
podgrzewana (o ile bedzie boisko powiekszone

murawa

- dokladny

dodatkowo

rysunek rozbudowy

murawy).
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 111 - Zamawiajacy przekazal dokumentacje
projektowa - Tom II rozdzial 2 IS - Budowle i urzadzenia - Boisko - drenaz,
nawadnianie, ogrzewanie (wersja papierowa i elektroniczna).
169. Pytanie: Czy bedzie dolaczenie - rozbudowanie rozdzielaczy zasilajacych i powrotnych,
czy oddzielny obieg ( dotyczy ogrzewania murawy)?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 168.

170. Pytanie: W nawiazaniu do otrzymanego pisma z dnia 06.05.09 syg.l.dz606/JB/09,
dotyczacego zmian w dokumentacji przetargowej oraz zlozonoscia projektu,
zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu zlozenia oferty.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 164.
171. Pytanie: Dotyczy: Wyposazenie boiska: W SIWZ rozdz.3 pkt 3.4 podana jest informacja,
ze Wykonawca ma dostarczyc bramki w ilosci 4 szt., (z czego 2 szt. zamontuje.,
a 2 szt. przekaze do magazynu Zamawiajacego, natomiast w Tom III
"Zestawienie wyposazenia" pozycja 1.1 i w przedmiarze robót jest mowa o 2
bramkach. Prosze podac ile bramek ma dostarczy Wykonawca?
Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3.3 SIWZ, szczególowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi dokumentacja projektowa (zalacznik nr 7) oraz dyspozycje zawarte w
punkcie 3.4 SIWZ. W przypadku, gdy dyspozycje punktu 3.4 SIWZ odbiegaja
od informacji podanych w dokumentacji projektowej, obowiazujace sa
dyspozycje punktu 3.4 SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem
dostarczenie 4 szt. bramek.
172. Pytanie: Dotyczy: Wyposazenie boiska: W SIWZ rozdz.3 pkt 3.4 o podana jest
informacja, ze Wykonawca ma dostarczyc choragiewki w ilosci 8 szt., (z czego
4 szt. zamontuje., a 4 szt. przekaze do magazynu Zamawiajacego, natomiast w
Tom III "Zestawienie wyposazenia" pozycja 1.3 i w przedmiarze robót jest
mowa o 4 choragiewkach. Prosze podac ile choragiewek ma dostarczy
Wykonawca?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 171. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem
dostarczenie 8 szt. choragiewek.
173. Pytanie: Prosimy o uszczególowienie dokladnego zakresu prac zwiazanych z
wykonaniem drenazu i ogrzewania plyty boiska. Czy powyzszy zakres prac
dotyczy tylko fragmentu przesunietego boiska? Z dokumentacji projektowej
"Projekt zagospodarowania terenu, W-ZT-1003, Uzbrojenie" nie wynika
jednoznacznie jaki zakres robót objety jest przedmiotem zamówienia.
Prosimy o uzupelnienie materialów o rysunek plyty boiska z podzialem na
czesc istniejaca i czesc projektowana. Ponadto ilosci robót ujete w
zalaczonych przedmiarach nie odpowiadaja powierzchni boiska, wynikajacej
z dokumentacji projektowej.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 168. Przedmiar robót, zgodnie z dyspozycja punktu
16.7 SIWZ, jest wylacznie dokumentem informacyjnym, za ustalenie ilosci robót
i za poziom szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada wylacznie
wykonawca, zgodnie z dyspozycja punktu 16.6 SIWZ.
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174. Pytanie: W jakim systemie wykonane sa instalacje drenazu i podgrzewania istniejacej
plyty boiska, prosimy o udostepnienie projektu powykonawczego istniejacej
murawy. Czy w cenie oferty nalezy uwzglednic spuszczenie glikolu z instalacji
ogrzewania plyty boiska, ponowne napelnienie wraz z uzupelnieniem
dodatkowej ilosci glikolu, wynikajacej z rozbudowy instalacji?, czy prace te
beda w zakresie Zamawiajacego?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 168. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
renowacji murawy na plycie stadionu (przesuniecie plyty boiska oraz korekta
systemu drenazu, nawadniania i podgrzewania plyty), a zgodnie z dyspozycja
punktu 16.13 SIWZ, w kosztach ogólnych budowy uwzglednic nalezy miedzy
innymi koszty uruchomienia instalacjii systemóworaz koszty przelaczen i odbioru
sieci i przylaczy. W cenie oferty nalezy zatem uwzglednic takze spuszczenie
glikolu z instalacji ogrzewania plyty boiska, ponowne napelnienie wraz z
uzupelnieniem dodatkowej ilosci glikolu, wynikajacej z rozbudowy instalacji,
gdyz Zamawiajacy nie bedzie tych prac wykonywal we wlasnym zakresie.
175. Pytanie: Platnosci: Czy wszystkie faktury Podwykonawców maja byc regulowane
bezposrednio przez Zamawiajacego? Czy przedmiotowy zapis dotyczy tylko
Podwykonawców robót budowlanych? Czy Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego poswiadczenie dokonania przelewu przez Zamawiajacego?
Odpowiedz: Zgodnie z trescia § 11 ust. 10 projektu umowy (zalacznik nr 6) :
"ZAMAWIAJACY
bedzie dokonywal bezposrednich platnosci podwykonawcy za
roboty wykonywane przez niego na podstawie umowy zawartej z
WYKONAWCAi zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGOw trybie
okreslonym w § 9 niniejszej umowy".
Bezposrednio przez Zamawiajacego regulowane beda zatem wszystkie faktury
wszystkich podwykonawców, wskazanych w § 9 ust. 2 umowy. Zaznaczam, iz
wykonawca zobowiazany jest okreslic w ofercie czesci zamówienia, które
powierzy podwykonawcom, a postanowienia § 9 ust. 1 i 2 zawieranej umowy
musza byc zgodne z trescia zlozonej oferty co do zakresu prac powierzanych
podwykonawcom. Zamawiajacy na etapie realizacji robót nie dopuszcza
mozliwosci zmiany tresci umowy co do zakresu prac powierzanych
podwykonawcom.
176. Pytanie: Dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W rozdziale 19 SIWZ zawarte sa wymagania dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Czy w przypadku wyboru przez Zamawiajacego oferty zlozonej przez
konsorcjum Zamawiajacy wyraza zgode na zlozenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez kazdego z partnerów konsorcjum
na kwote
odpowiadajaca jego zakresowi oferty przy czym lacznie wartosc zabezpieczenia
nalezytego wykonania bedzie zgodna z zapisem 19.1 SIWZ?
Odpowiedz: W przypadku
wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o udzielenie
zamówienia, zabezpieczenie moze byc wniesione w czesciach przez
poszczególnych wykonawców na laczna kwote i w sposób zgodny z
dyspozycjami Rozdzialu 19 SIWZ.
177. Pytanie: Dotyczy terminu zlozenia oferty
W zwiazku z dostarczeniem dokumentacji zamiennej oraz odpowiedziami na pytania
z dnia 2009-05-11 prosimy o przesuniecie terminu zlozenia oferty o czas niezbedny
do nalezytego przygotowania oferty to znaczy o min. 14 dni.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 164.
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178. Pytanie: Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 18 z 2009-05-07
Odpowiedz na pytanie nr 18 z dnia 7.05.2009r. wprowadza zmiane warunków
realizacji zadania w stosunku do zapisów w pkt. 3.4.e SWIZ "
do
30.05.2010r. realizowana bedzie przez miasto Gdynia przebudowa ulicy
Olimpijskiej" natomiast w odpowiedzi na 18 pytanie mówi sie o wylaczeniu ul.
Olimpijskiej z dniem 30.05.2010r.
Kiedy zostanie przebudowana ulica Olimpijska?
Odpowiedz: Odpowiedzia na pytanie 18 o tresci nastepujacej:
" W momencie wejscia na budowe (grudzien 2009) obecna ulica Olimpijska nie
bedzie wylaczona z ruchu - wykonawca winien zakladac, iz wylaczenie to
nastapi Zdniem 30.05 2010 r. (patrzpunkt 3.4 podpunkt e) SIWZ)",
Zamawiajacy nie zmienil warunków realizacji zadania, okreslonych w SIWZ.
Odpowiedz na pytanie 18 co do terminu realizacji przebudowy ulicy
Olimpijskiej jest zgodna z dyspozycja punktu 3.4 podpunkt e) SIWZ.
Wykonawca nie mial w zadnych podstaw, aby zakladac iz wylaczenie z ruchu
obecnej ulicy Olimpijskiej (ulica w starym przebiegu) nastapi przed dniem
zakonczenia przebudowy tej ulicy. Wylaczenie z ruchu obecnej ulicy
Olimpijskiej (ulica w starym przebiegu) nie moze nastapic wczesniej, niz z
dniem zakonczenia przebudowy, gdyz oczywistym jest, iz dopiero wtedy bedzie
mozliwosc prowadzenia ruchu nowym odcinkiem ulicy w rejonie stadionu.
179. Pytanie: Dotyczy muru oporowego
Na rysunku "W-M-AR-3202 " przekrój C-C przez mur oporowy 3 nie zgadza sie
z opisami tego muru na rzucie z góry. (W przekroju wysokosc jednego muru to
h=80cm a drugiego h=180cm, natomiast na rzucie z góry jeden i drugi mur
opisany z wysokoscia h=160cm), Jakie rozwiazanie nalezy przyjac jako
obowiazujace.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 138.
180. Pytanie: W którym elemencie "TABELI ELEMENTÓW,,- zalacznika nr 5/ tj. zbiorcze
zestawienie skladników ceny oferty / nalezy uwzglednic
zakres robót
drogowych dotyczacy "Rozbudowy ulic Olimpijskiej, Sportowej i Wilenskiej ,,zalaczniki (projekt i przedmiar}-uzupelnione i przekazane przez Zamawiajacego
do odpowiedzi z dnia 06.05.09 r. ?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 35. Zakres robót drogowych, o którym mowa w
pytaniu, wykonawca moze uwzglednic w elemencie
elemencie - inne koszty.

- roboty

drogowe lub w

181. Pytanie: Prosze o uszczególowienie rozmiaru przesuniecia plyty: Czy jest to
przesuniecie o 10m zgodnie z wymiarem docelowym 120x80 przy aktualnym
120x70? Czy jest to przesuniecie o 106,5 cm

- taki jest

opis w Tom 1 projekt

wykonawczy - zamienny pkt 9?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 168 - przesuniecie plyty zgodnie z ta dokumentacja.

182. Pytanie: Dotyczy: Plyta boiska pilkarskiego: Prosze okreslic co Inwestor rozumie pod
pojeciem: "dowóz darni z odkladu GOSiR", a co pod pojeciem "darn z
pozyskania". Czy darn z pozyskania ma byc zdjeta bezposrednio przed
ulozeniem jej na nowym miejscu?
Odpowiedz: Zamawiajacy stwierdza, iz zapisy o wycieciu platów darniny - do ponownego
wbudowania oraz o wykonaniu nawierzchni trawiastej - darn i humus pozyskany
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z rozbiórki, zawarte sa w przedmiarze robót, stanowiacym material
informacyjny. Zamawiajacy informuje, iz wykonawca we wlasnym zakresie
ocenia, czy zamierza wykorzystac do ponownego wbudowania darn pozyskana z
rozbiórki czesci boiska (darn z rozbiórki nalezy w takim przypadku
przechowywac na odpowiednio przygotowanym podlozu i w odpowiednich
warunkach, a Zamawiajacy nie dysponuje takim terenem), czy tez wykona na
poszerzeniu plyty boiska murawe z nowej darni. Jednoczesnie informuje, iz
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania darni tradycyjnej (bez wzmocnienia),
lecz wymaga stosowania darni rolowanej wzmocnionej trójwymiarowa siatka
nylonowa.
183. Pytanie: W opisie do projektu -TOM II ,Rozdzial 2a , str.5 - okreslono, ze : "bramy
zastosowac przesuwne lub otwierane (z mozliwoscia zablokowania w pozycji

otwartej i sterowania elektronicznego - do decvzii Inwestora). Jaki rodzaj bram
przyjac przy sporzadzaniu wyceny przedmiotu zamówienia?
Odpowiedz: Zgodnie z dyspozycja punktu 3.4 podpunkt r) SIWZ.
184. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy w zakres wyceny wchodza schody tymczasowe i
kladka rys. W-OT-AR-3207, w przypadku braku podzialu na etapy realizacji?
Odpowiedz: Ze wzgledu na wylaczenie stadionu z uzytkowania Wykonawca nie jest
zobowiazany do etapowania robót w sposób przyjety w dokumentacji
projektowej. Jest to równoznaczne z tym, iz przedmiot zamówienia nie obejmuje
wykonywania elementów tymczasowych, które mialy umozliwiac prowadzenie
rozgrywek w trakcie przebudowy stadionu.
185. Pytanie: Dotyczy rys.W-OT-AR-3207 - prosimy o podanie czy w zakresie Generalnego
Wykonawcy bedzie montaz i demontaz schodów i kladki na czas organizacji
imprez masowych?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 184.
186. pytanie: Z otrzymanych projektów TOM I, rozdzial 2SC, 2KD, 2WK nie jest mozliwa
prawidlowa wycena instalacji nawadniania, odwadniania i ogrzewania plyty
boiska. Prosimy o dostarczenie rysunków z naniesionymi zmianami w tych
instalacjach lub podanie ilosci rur niezbednych do wykonania tych instalacji.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 168.

187. Pytanie: Jakie sa wytyczne wykonania ogrzewania murawy - metoda bezwykopowa, czy
Odpowiedz:

z uwzglednieniem robót ziemnych?
Wykonawca ma dowolnosc w ustaleniu technologii ukladania rur instalacji
ogrzewania murawy - jezeli widzi potrzebe i zasadnosc wykonania tej instalacji

metodabezwykopowa,to mozete robotyw taki sposóbwykonac.
188. Pytanie: Czy wideorejestratory i oprogramowanie sluzace sprzezeniu systemu kontroli z
systemem wideonadzoru (polaczenie wizerunku kibica w momencie
przechodzenia przez kolowrót z numerem jego biletu) nalezy ujac w kalkulacji
systemu kontroli i sprzedazy biletów czy w kalkulacji systemu monitoringu?
Odpowiedz: Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia zalacznika nr 5 i nie moze
wprowadzac do tego zalacznika zmian. Zamawiajacy ustalil podzial na
poszczególne elementy zgodnie z podzialem, dokonanym w przedmiarze robót.
Kamery i mikrofony przy kolowrotach winny byc ujete w elemencie - system
monitoringu obrazu i dzwieku - instalacja kamer i mikrofonów (g); jako
8
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oddzielny element wyodrebniono urzadzenia przetwarzajace, rejestrujace i
sieciowe (h). Jednoczesnie informuje, iz w odpowiedzi na pytanie 35
Zamawiajacy dopuscil wliczenie w wartosc elementu wyszczególnionego w
punkcie (g) wartosci elementu okreslonego w punkcie (h). W elemencie system kontroli wejsc i sprzedazy biletów

-

kontrola wejsc i sterowanie

kolowrotami - winny byc ujete serwery zarzadzajace tym systemem wraz z
komputerami i oprogramowaniem dla tego systemu.
189. Pytanie: Dotyczy rysunków
W dokumentacji stwierdzono brak nastepujacych rysunków:
a.W-ZT-IE-0155 -Schemat okablowania tablicy sterowania oswietleniem TSO.
b.W-T-IE-2648-Rozdzielnica RR-04.Schemat zasadniczy.
Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 38.

190. Pytanie: Prace Ziemne i Budowlane: Które drzewa nalezy zabezpieczyc na czas
prowadzenia robót? Z uwagi na rozbieznosci pomiedzy Specyfikacja Projektu
zagospodarowania terenu - Zielen (TOM I, Rozdzial 5ZZ) a Wymaganiami
Ogólnymi (TOM III ST ZT), prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosc drzew,
które maja byc zabezpieczona na czas budowy. Prosimy o uzupelnienie
informacji i dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedz: Zgodnie z opisem (Tom I rozdzial 5 ZZ - Zielen), pkt.3.2. Wytyczne do
gospodarki drzewostanem: "W granicach zakresu projektowanych prac
budowlanych przebudowy stadionu pilkarskiego rosnie drzewo oznaczone w
wykazie numerem 2 (Lipa drobnolistna, Tilia cordata). Egzemplarz ten
wyznaczono do adaptacji" i to drzewo nalezy zabezpieczyc na czas prowadzenia
robót.
Jednoczesnie informuje, iz w pasie drogowym ulicy Olimpijskiej znajduja sie
drzewa o nr 50-52, 61-64, a w pasie drogowym ulicy Stryjskiej drzewo o nr 1,
które w ocenie Zamawiajacego moga utrudniac wykonawcy transport i dojazd
na plac budowy i nie sa przewidziane do wycinki. W zaleznosci od
przewidywanej przez wykonawce organizacji robót, drzewa te moga wymagac
takze zabezpieczenia.
191. Pytanie: Dotyczy: Zielen: W projekcie wykonawczym-zamiennym w pkt. 3.2 przewiduje
sie usuniecie drzew nr inwentaryzacyjnych 41-46, 53-60, 65-66, krzewu nr 83
oraz usuniecie samosiewów 75, 76, 77, 78, 79 ponadto, informuje o nakazie
uzgodnienia wycinki z odpowiednim organem, czy w zwiazku z powyzszym
oferent powinien przewidziec proces i koszty postepowania administracyjnego
oraz jego warunki.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje usuniecie drzew, decyzje zezwalajaca na
wycinke dostarcza Zamawiajacy. Jednoczesnie informuje, iz drzewa o nr 44,45,
46, 55 zostana usuniete przez wykonawce przebudowy ulicy Olimpijskiej (nie
wchodza w zakres niniejszego zamówienia).
192. Pytanie: Dotyczy: Zielen: W pkt. 10.5.1 Specyfikacji technicznej, nalezy przesadzic
krzewy 67-71, 74 we wskazane miejsca, prosze o wskazanie miejsc
przesadzenia.
Odpowiedz: Do sporzadzenia oferty, w tym do ustalenia jej ceny, nie jest konieczne
szczególowe okreslenie miejsca przesadzenia krzewów (miejsca te wskaze
9
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Nadzór Inwestorski na etapie realizacji robót w obrebie terenu Gdynskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej).
193. Pytanie: Dotyczy: Zielen: W pkt. 10.5.2 Specyfikacji technicznej zamawiajacy
przewiduje palikowanie drzew oraz podpory dla pnaczy, w zwiazku z tym
prosze okreslic czy oferent ma wziac pod uwage przy sporzadzaniu kosztorysu
przedmiotowe prace? Jezeli tak to prosze podac parametry elementów
stabilizacyjnych.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia, w tym pnaczy, w sposób zgodny z
postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, czyli z
zastosowaniem podpór. Parametry elementów stabilizacyjnych nalezy przyjac
zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
194. Pytanie: Dotyczy: Zielen: Specyfikacja techniczna w pkt. 10.5.2 informuje, ze ziemie z
dolów do sadzenia roslin nalezy wywiezc, prosze o wskazanie miejsca
wywozu?
Odpowiedz: Nadmiar mas ziemnych nie przewidzianych do ponownego wbudowania, a wiec
takze ziemia z dolów do sadzenia roslin, stanowi odpad w rozumieniu ustawy o
odpadach. Zgodnie z postanowieniami punktu 16.14 SIWZ i wedlug wyboru
wykonawcy, odpady nalezy poddac odzyskowi lub unieszkodliwieniu w
rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 3912007poz. 251 z pózno
zm.).
195. Pytanie: Dotyczy: Zielen: Jak wynika z przedmiaru pn. gospodarka zielenia, etap 1
przewidziana ilosc karczowania drzew twardych o srednicy pnia 41-65 wynosi
24 szt., natomiast z przedlozonej inwentaryzacji
zamieszczonej w
opracowaniu pn. Projekt wykonawcz-zamienny wynika, ze jest ich 34 szt.
Prosze o zajecie stanowiska, która wartosc jest prawidlowa?
Odpowiedz: Przedmiar robót, zgodnie z dyspozycja punktu 16.7 SIWZ, jest wylacznie
dokumentem informacyjnym, za ustalenie ilosci robót i za poziom
szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada wylacznie wykonawca,
zgodnie z dyspozycja punktu 16.6 SIWZ. Przedmiot zamówienia w zakresie
wycinki drzew okresla zatem inwentaryzacja oraz dyspozycje zawarte w
odpowiedzi na pytanie 191.
196. Pytanie: Z opisu do projektu sieci wod.- kan. wynika, ze wcinka na istniejacej magistrali
wodociagowej fi 500 ma byc wykonana za posrednictwem trójnika . Koszty
zamkniecia magistrali wodociagowej beda bardzo wysokie, w tym trójnik zlacza
RK . Czy wobec powyzszego mozna przyjac w cenie oferty wcinke za
posrednictwem opaski, np. "HAWLE" ?
Odpowiedz: Koryguje sie opis do projektu sieci wod.-kan. - przylacze wykonane bedzie do
projektowanej sieci fi 225 w ulicy Olimpijskiej (zgodnie z rysunkiem profilu
przylacza

-

rysunek

W-ZT-WK-1023).

W

ramach

przebudowy

ulicy

Olimpijskiej wykonany zostanie wezel W11 z zasuwa dla tego przylacza (w
zalaczeniu kopia fragmentu projektu sieci wodociagowej w ulicy Olimpijskiej z
rozwiazaniem wezla W11).
197. Pytanie: Prosimy o uzupelnienie materialów przetargowych o uzgodnienia z PEWiK
dotyczace powyzszej wcinki na magistrali?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 196

- projekt

przebudowy ulicy Olimpijskiej i taki

sposób wlaczenia przylacza jest uzgodniony przez PWiK.
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198. Pytanie: W jakiej czesci robót (budowlanej czy elektrycznej) maja byc wycenione
fundamenty do masztów oswietleniowych (prosze podac nr pozycji) ?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 86. Wykonawca we wlasnym zakresie ustala, w jakim
elemencie robót uwzgledni fundamenty do masztów oswietleniowych.

199. Pytanie: Na rysunku W-ZT-IE-0151-Instalacje elektryczne zewnetrzne zaznaczona jest
Linia kablowa nn 4xYKY Ix 240 zasilajaca potrzeby odbiorników(100kW)
zasilanych ze stacji transformatorowej T-2316 "Stadion Bahyk" po jej
likwidacji i uruchomieniu nowej stacji w projektowanym obiekcie. Jakie prace
wchodza w zakres tej linii (prosimy o okreslenie typu robót do wykonania oraz
podanie parametrów materialowych i ilosciowych tych prac - np. pelna trasa
tej linii-dlugosc)?
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dla potrzeb zasilania istniejacych
odbiorów w stacji T-2316, linii kablowej nn 4xYKY lx240 zgodnie z
rysunkiem W-ZT-IE-0151. W ocenie Zamawiajacego dlugosc tej linii
kablowej wynosi 245 mb.
200. Pytanie: Na rysunku W-ZT-IE-0156-Schemat rozdzialu energii-w RSN SA przekladnikijakie sa ich parametry techniczne (rodzaje kabli, typy, przekroje, dlugosci, ilosci
kabli)?
Odpowiedz: Przy odpowiedziach z dnia 12.05.2009 r. przekazano miedzy innymi zamienny
rysunek W -ZT -IE-O 156.

201. Pytanie: W otrzymanych projektach i przedmiarach brakuje instalacji automatyki i BMS.
Czy do realizacji jest przewidziana instalacja automatyki i BMS? Jezeli tak
prosimy o przeslanie projektów i przedmiarów.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 63.
202. Pytanie: Prosze o odpowiedz, czy z przetargu wylaczone sa banery reklamowe wzdluz
bocznych linii boiska, oraz telebimy.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje banerów reklamowych wzdluz bocznych
linii boiska oraz telebimów zewnetrznych. Przedmiot zamówienia obejmuje
tablice wyników (telebimy wewnetrzne).
203. Pytanie: W branzy elektrycznej znajduja sie odwolania do ukladów sterowania i systemu
BMS czesci elektroenergetycznej. Brak natomiast dokumentacji dla tej czesci
automatyki i BMS pozwalajacej na opracowanie oferty. Prosimy o uzupelnienie
materialów przetargowych o projekt automatyki i BMS dla branzy elektrycznej,
o stopniu szczególowosci pozwalajacym na jego wycene.
Odpowiedz: System sterowania i nadzoru ukladu elektroenergetycznego nalezy wykonac w
oparciu o rys. W-ZT-IE-0156 oraz wymagania przedstawione w czesci opisowej.
204. Pytanie: Jaka jest klasa antywlamania rolet zewnetrznych barów?
Odpowiedz: Rolety zewnetrzne do barów nalezy wykonac w klasie antywlamaniowosci 1.
205. Pytanie: Czy obecna plyta boiska jest na gwarancji? Prosze o podanie nazwy
wykonawcy plyty, odwodniania, ogrzewania i nawadniania.
Odpowiedz: Plyta boiska jest na gwarancji, roboty byly wykonywane przez firme : "Zielona
Architektura" Anna i Marek Wypychowscy S.J., Warszawa 01-227, ul.
Szymczaka 1/29 tel 022/ 868-17-12.
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206. Pytanie: Pytanie dotyczy rozdzielnicy glównej RGNN i RG-R przedstawionych na
schemacie rozdzialu energii (W-ZT-IE-0156). Na schemacie w obu
rozdzielnicach pokazany jest uklad SZR ( zgodnie z opisem realizowany na
sterownikach PLC) oraz przy analizatorach sieci i wylaczniku w rozdzielnicy
RGNN znajduje sie oznaczenie przesylu informacji do ukladu odciazania
(równiez na sterowniku PLC). Czy uklad SZR w danej rozdzielnicy spelnia tez
zadanie ukladu odciazania, czy sa to dwa rózne uklady? Jezeli sa to dwa rózne
uklady to czy sterownik odciazania znajduje sie w rozdzielnicy czy poza nia?
Odpowiedz: Uklad sterowania i odciazaniajest wspólny zarówno dla systemu odciazania jak i
ukladu SZR. Sterownik powinien byc zlokalizowany w przedziale rozdzielnicy
RGNN.
207. Pytanie: Gdzie umiejscowiona jest rozdzielnica elektryczna RGG?
Odpowiedz: Rozdzielnica RGG wspólpracuje z ukladem synchronizacji dwóch agregatów.
Lokalizacja rozdzielnicy zwiazana jest z typem dostarczonych agregatów,
zalecane jest jej umiejscowienie na scianie zewnetrznej pomieszczenia rozdzielni
glównej.
208. Pytanie: Jaki rodzaj - typ odwodnienia liniowego ,klase obciazenia nalezy przyjac w
Odpowiedz:

wycenie oferty?
Wymagania odnosnie odwodnienia liniowego opisano w pkt 8.2.3. ST.
Dodatkowo wyjasniam, ze na galerii w trybunie i trybunie VIP nalezy
zastosowac nastepujace odwodnienie liniowe:
Je szerokosc 13,5 cm - wysokosc 10cm
Je ruszt zeliwny lub ze stali nierdzewnej (np. aco drain multiline vlOO niskie), z
pokrywa ze stali nierdzewnej, przystosowane do zastosowania w klasie
obciazenia A15-E600
a przy fasadzie budynku trybuny VIP:
Je korytka niesymetryczne o wymiarach 21x18,5 (typu np. Faserfix-Super 100
KS)
Je korytka z betonu wlóknistego wraz z pokrywa kratowa ocynkowana klasy
B 125 oraz ze studzienkami z osadnikiem z tworzywa sztucznego
Je ruszt szczelinowy niesymetryczny wykonany z tworzywa sztucznego z
zatrzaskowym mocowaniem side-Iock - klasa obciazenia AI5-E600.

209. Pytanie: Prosimy o przeslanie technologii wykonania drenazu.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie III.
210. Pytanie: Opis do projektu sieci okresla, ze nalezy wykonac 2 szt. hydrantów

nadziemnych,natomiastw zalaczonymprzedmiarzejest - 6 szt. hydrantów
podziemnych. Jaka ilosc i jaki rodzaj hydrantów nalezy przyjac w cenie
oferty?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 59.

211. Pytanie: Na rys. W-T-IE-4624 pokazana jest centralna bateria CB-TV. Czy jej dostawa
wchodzi w zakres robót elektrycznych? Jezeli tak, to jakie sajej parametry itp.?
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa przedmiot zamówienia obejmuje centralne
baterie w obiekcie:
Je CB-OI - obsluguje czesc oswietlenia trybun
Je CB-02 - obsluguje czesc oswietlenia trybun
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x CB-TV (03) obsluguje czesc oswietlenia trybun VIP (niescislosc na rysunku
nr W-TV-4624 oraz rysunku W-ZT-IE-156).
Parametry baterii sa przedstawione na rys. W-ZT-IE-156 oraz w specyfikacji
materialowej. Zakladana moc baterii to 6-7kVA, z czasem podtrzymania 2h.
212. Pytanie: Dotyczy centralnej baterii CB-TV
Na rys. W-TV-IE-4624 pokazana jest centralna bateria CB-TV.
Czy jej dostawa wchodzi w zakres robót elektrycznych, jezeli tak, to jakie sajej
parametry techniczne, schematy polaczen etc.?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 211.
213. Pytanie: Prosze o wiecej informacji nt windy.
Odpowiedz: Informacje odnosnie windy zawarte sa w ST-TV nr 15.2.4: winda hydrauliczna,
wymiar szybu 165x195, podszybie 142 cm, nadszybie 116 cm, min. udzwig Q=
600kg, max udzwig Q=800kg, wysokosc wznoszenia 408cm, predkosc
wznoszenia V=0,63m/s, drzwi teleskopowe, dostosowana dla potrzeb
niepelnosprawnych, wykonczenie wg specyfikacji.
214. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie nie jednoznacznych zapisów w dokumentacji
architektonicznej. W Architekturze - Trybuna Vip - Tom n Rozdzial 3A
strona 21 punkt 11.8.2 Betony Architektoniczne oraz w Architekturze Trybuny - Tom n Rozdzial lA strona 20 punkt
10.3.2 Betony
Architektoniczne. W wyzej wymienionych punktach jest zapis nastepujacej
tresci "Zewnetrzne elementy widowni, schody i inne elementy wskazane w
projekcie nalezy wykonac w technologii betonów widokowych
architektonicznych o strukturze gladkiej lub fakturowej" . Które elementy
nalezy wykonac w betonie architektonicznym gladkim a które w betonie
architektonicznym fakturowym?
Jezeli beton fakturowy to jaki wzór faktury ma byc uzyskany lub numer
matrycy szalunkowej konkretnego producenta i ilosci m2 powierzchni takiej
faktury.?
Odpowiedz: Oznaczenia betonów architektonicznych znajduja sie na rysunkach i sa zgodne z
legenda:

AG

-

beton widokowy gladki / AF - beton widokowy fakturowy,

wykonany w matrycach architektonicznych, który dotyczy jedynie trybuny VIP
(wewnetrznych powierzchni scian betonowych od strony holu wejsciowego,
schodów i scian szybu windowego na poziomie przyziemia i galerii).
Betony widokowe gladkie: W-T-AR-2001, W-T-AR-2002, W-T-AR-2003, WT-AR-2004, W-T-AR-2005, W-T-AR-2006, W-TV-AR-4001, W-TV-AR-4002.
Betony widokowe fakturowe: W-TV-AR-4001.
Rozwiniecia na których pokazano uklad szalunków:
x betony widokowe gladkie: W-T-AE-2222, W-T-AE-2223, W-TV-AE-4222,
W-TV-AE-4224, W-TV-AE-4225
x betony fakturowe: W-TV-AE-4223.
Jednoczesnie informuje, iz powierzchnie te uwzgledniono w pozycjach
przedmiaru robót :
1.1 tom n-l roboty budowlane, etap 1 (poz. 3.41, 11.196, 11.197)
1.2 tom n-l roboty budowlane, etap 2 (poz. 3.31, 11.175, 11.176)
1.3 tom n-3 roboty budowlane, etap 2a (poz. 3.31, 11.197)
1.4 tom n-l roboty budowlane, etap 3 (poz. 3.31, 11.170 11.171).
W kwestii okreslenia rodzaju faktury zalaczam przyklad wg producenta Rekli
2/185 Siemental.
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215. Pytanie: Pomiedzy udostepnionym przedmiarem robót a projektem wykonawczym do
instalacji monitoringu CCTV istnieja rozbieznosci dotyczace ilosci niektórych
elementów systemu jak kamery, licencje do oprogramowania zarzadzajacego.
Prosze o podanie wlasciwych ilosci kamer, licencji programowych, oraz innych
urzadzen przewidzianych w systemie monitoringu CCTV stadionu (z
uwzglednieniem ich rozbicia na poszczególne etapy) jakie nalezy uwzglednic
przy przygotowaniu oferty.
Odpowiedz: Wlasciwe ilosci kamer i innych elementów okreslaja poprawione zestawienia
urzadzen i materialów, stanowiace zalacznik do niniejszego pisma (zestawienie z
projektu

- Tom

II rozdzial 1 IT AV oraz zestawienie z projektu

- Tom

II rozdzial

3 IT AV). Poprawione pozycje zostaly w sposób widoczny zaznaczone,
skorygowano równiez niektóre pozycje dotyczace instalacji naglosnienia.

zal:
plik

klo:
Ul a/a
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