GPVNWIOSROOFK
WORTUI REKREAUI
81.')38 GOYNIA, ul Olimpijska 5/9
te]
o
' II-hl (I-')b [;22-35.74
(1

(I \.l

I

I ,.~ )L...wi,

"p~~o-

9~::.,.-\J....

l.dz. 732 /JB/09

Gdynia, dnia 28.05.2009 r.

W l! rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na wYkonanie roboty budowlanei
"Przebudowa stadionu pilkarskiego przy ulicy Olimpiiskiei w Gdvni".
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjasniam :
350.Pytanie: Prosze o udostepnienie kompletnego zestawienia elementów zaprojektowanej
sieci LAN lacznie z licencjami oraz rozbiciem elementów pomiedzy
poszczególne punkty dystrybucyjne.
Odpowiedz: Zestawienie elementów znajduje sie w Tomie II rozdzial 1 IT i w Tomie II
rozdzial 3 IT. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc licencje dla
zastosowanego systemu (technologii). Zamawiajacy nie dostarczy rozbicia
elementów na poszczególne punkty dystrybucyjne.
351.Pvtanie: Czy podczas wykonywania belek przy osiach dylatacyjnych po wykonaniu belki
"L" nalezy stosowac podkladki systemowe aby wykonac belke prostokatna wg
rys W-TR-KZ-4561 Belka typ 9 El?
Odpowiedz: Podczas wykonywania belek przy osiach dylatacyjnych, aby wykonac belke
prostokatna nalezy zamontowac podkladke slizgowa

91.

- jak

odpowiedz na pytanie

352.Pvtanie: Prosze o przekazanie rozwiazania dylatacji trybun.
Odpowiedz: Rozwiazania dylatacji trybun zawarte sa w projekcie, np. rys. W-TR-KZ-2471 na
przekroju 6-6.
353.Pytanie: Prosze o przekazanie rozwiazania dylatacji elewacji zewnetrznej w przyziemiu.
Odpowiedz: Elewacje zewnetrzna na przyziemiu nalezy dylatowac przy uzyciu listwy
systemowej, np. typ E firmy CaparoI.
354.Pytanie : Odwodnienie liniowe wystepuje:
a) w projekcie prac budowlanych - odwodnienie na galerii trybun i trybunie
VIP
b) w projekcie przylacza kanalizacji deszczowej - odwodnienie liniowe przy
schodach wejsciowych na trybuny.
Odpowiedz na pyt. 208 naszym zdaniem dotyczy odcinków odwodnienia na
galerii trybun. Prosimy o podanie typu odwodnienia liniowego, klase obciazen
dla odcinków przy schodach wejsciowych (tj. dla projektu przylacza
kanalizacji deszczowej).
Odpowiedz: Odwodnienie liniowe przy schodach wejsciowych

- klasy

minimum C 250kN,

szerokosci uzytkowej 200 mm, z rusztem zeliwnym mocowanym srubami. Ruszt
zabezpieczony antykorozyjnie. Wysokosc ok. 280 mm, ze skrzynkami
odplywowymi.
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355.Pvtanie: Czy w wycenie instalacji wod.-kan. nalezy uwzglednic zestawy wodomierzowe
dla pomieszczen gastronomii?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 326.
356.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: Jak odpowiedz na pytanie 327.
357.Pvtanie: Prosimy o podanie nr rysunków na podstawie których nalezy wycenic ETAP 3
instalacja wod-kan . W projekcie TOM II, rozdzial l IS WK przedstawiona jest
tylko czesc instalacji wod-kan dla ETAPU 3.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 328.
358.Pytanie: Jak maja byc zamykane szafki depozytowe wewnetrzne i zewnetrzne, czy na
zamki na monety zwrotne?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 329.
359.Pytanie: Dotyczy robót drogowych: W zwiazku z uzyskanymi w dniu 26.05.br droga
telefoniczna informacjami, iz rozbiórka istniejacej drogi Olimpijskiej bedzie
wykonywana przez firme dokonujaca przebudowy tej ulicy, a w zakresie
wykonawcy przebudowy stadionu bedzie demontaz drogi tymczasowej z plyt
typu MON - prosimy o potwierdzenie tego faktu oraz potwierdzenie wylaczenia
z przedmiaru punktu 1.1.2 z tabeli przedmiarowej "wydzielenie elementów
drogowychz przedmiarucalosciowegoprojektu- uLOlimpijska''.
Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 podpunkt g) SIWZ, przedmiot
zamówienia obejmuje rozbiórke istniejacej jezdni i chodników ulicy
Olimpijskiej (w starym przebiegu tej ulicy) na odcinku od ulicy
Stryjskiej/Malokackiej do istniejacego wjazdu na teren stadionu (wjazd w
rejonie Hali Lekkoatletycznej) oraz wykonanie na tym odcinku ulicy
Olimpijskiej projektowanego wjazdu wzmocnionego i chodnika od strony
stadionu oraz zieleni. Dokumentacja okreslajaca zakres robót drogowych w
ulicy Olimpijskiej, o których mowa w punkcie 3.4 podpunkty g) i h) SIWZ
zostala przekazana przy odpowiedziach z dnia 6.05.2009 r. Jednoczesnie
informuje, iz uzyskiwanie droga telefoniczna informacji na temat zakresu
robót objetych przedmiotem zamówienia nie powinno miec miejsca, a
wszelkie informacje uzyskane w ten sposób nie sa wiarygodne i nie moga
modyfikowac przedmiotu zamówienia. Wykonawca przebudowy ulicy
Olimpijskiej nie wykona robót rozbiórkowych tego odcinka ulicy Olimpijskiej,
w ramach swoich robót bedzie wykonywal jedynie miejscowe rozbiórki w
obrebie wykopów pod przejscia poprzeczne projektowanego uzbrojenia wraz z
odtworzeniem nawierzchni po wykopach, gdyz zobowiazany jest do
zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu do obiektu stadionu.
360.Pvtanie: Dotyczy robót drogowych: Z uwagi na fakt, ze dostarczone przez Panstwa
przedmiary byly przedmiarami informacyjnymi prosimy o dokladne
sprecyzowane zakresu robót drogowych realizowanych przy przebudowie ul.
Olimpijskiej- prosimy o potwierdzenie, iz wszystkie elementy zawarte w tabeli
przedmiarowej "wydzielenie elementów drogowych z przedmiaru calosciowego

projektu- ul. Olimpijska").
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 359. Przekazana przez Zamawiajacego przy
odpowiedziach z dnia 6.05.2009 r. dokumentacja pokazuje na planie
sytuacyjnym przebieg istniejacej ulicy Olimpijskiej, co umozliwia ustalenie
ilosci robót rozbiórkowych dla okreslonego w punkcie 3.4 podpunkt g) SIWZ
odcinka tej ulicy.
361.Pvtanie: Dotyczy robót drogowych: Prosimy o okreslenie rodzaju nawierzchni, jaka ma
zostac wykonana na rogu ulicy Stryjskiej/Olimpijskiej prowadzacej po luku przy
sciezce rowerowej(wg rys.lIW "Plan sytuacyjny zakresu robót realizowanych w
ramach budowy stadionu" z projektu "wydzielenie elementów drogowych z
przedmiaru calosciowego projektu - ul. Olimpijska").
Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu kopie rysunku (wersja papierowa i
elektroniczna - 2 strony) z przekrojami konstrukcyjnymi, obowiazujacymi dla
zakresu robót drogowych w ulicy Olimpijskiej, o których mowa w punkcie 3.4
podpunkty g) i h) SIWZ
362.Pvtanie: Dotyczy przebudowy boiska: Z uwagi na fakt, ze istniejaca murawa wykonana
jest z darni tradycyjnej, przez co pas, który jest przewidziany do przelozenia
równiez bedzie wykonany z tego samego typu darni, co lacznie bedzie stanowilo
docelowa nawierzchnie boiska-prosimy w takim wypadku o wyjasnienie
potrzeby zastosowania darni z siatka trójwymiarowa na pozostalej powierzchni
przewidzianej pod murawe.
Odpowiedz: Istniejaca murawa boiska wykonana jest z darni rolowanej 1,2 m x 15 m
przygotowanej na siatce. Zamawiajacy podtrzymuje dyspozycje zawarte w
odpowiedzi na pytanie 182.
363.Pvtanie: Dotyczy przebudowy boiska: W przypadku koniecznosci zastosowania darni z
siatka trójwymiarowa prosimy o przedstawienie technicznej mozliwosci
dowiazania sie do istniejacej darni tradycyjnej oraz podania producenta takiej
darni.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 362. Zamawiajacy informuje, iz wykonawca remontu
plyty boiska zostal podany w odpowiedzi na pytanie 205, a istniejaca murawa
zostala wykonana z darni produkcji holenderskiej.
364.Pvtanie: Dotyczy przebudowy boiska: Z uwagi na przewidywana w przyszlosci
renowacje murawy, prosimy o uzasadnienie koniecznosci zastosowania darni z
siatka trójwymiarowa, gdyz takie zabiegi moga doprowadzic do zniszczenia
ulozonej na nowo darni z trójwymiarowa siatka.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni plyty boiska z darni na
siatce bez wzgledu na ewentualne przyszle problemy Zamawiajacego z
renowacja tej murawy.
365.Pytanie:

Dotyczy zieleni: W zwiazku z planowana "Rozbudowa ul. Olimpijskiej,
Sportowej i Wilenskiej wraz z parkingiem przy ul. Wilenskiej", prosimy o
dokladne wyznaczenie drzew przewidzianych do wycinki bedacych w zakresie
wykonawcy przebudowy stadionu, gdyz drzewa o numerach 32,33-43,53, 54,
56-60,65,66 znajduja sie na przebiegu trasy nowej ulicy Olimpijskiej.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wykonawca przebudowy ulicy Olimpijskiej usuwa
wszystkie drzewa na nowym przebiegu tej ulicy, czyli drzewa wymienione w
odpowiedzi na pytanie 191 oraz drzewa o numerach 58, 59, 60, 65, 66, 43.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz drzewa o numerach 50-54 i 56, 57,
przewidziane w inwentaryzacji do usuniecia, nie podlegaja wycince.
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366.Pvtanie: Dotyczy przebudowy boiska: Prosimy o informacje czy wokól murawy
przewidziany jest jakis utwardzony pas ruchu, jezeli tak to prosimy o precyzyjne
informacje.
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje utwardzonego pasa ruchu wokól murawy
(murawa dochodzi do sciany trybun).
367.Pytanie: Dotyczy zieleni: Kto odpowiada za pielegnacje murawy podczas trwania
budowy.
Odpowiedz: Za pielegnacje murawy odpowiada wykonawca, zgodnie z postanowieniami
punktu 3.4 podpunkt bb) i cc) SIWZ.
368.Pvtanie: Dotyczy ogrodzenia: W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie nr 183 z dnia
15.05.br oraz do zapisu punktu 3.4 podpunktu r) SIWZ (w którym jest mowa o
zastosowaniu bram przesuwnych z mechanizmem otwierania elektrycznego,
sterowanym pilotem z mozliwoscia otwierania recznego) z technicznego punktu
widzenia w wiekszosci przypadków nie ma mozliwosci zastosowania bram
przesuwnych (brak miejsca z rozsuniecie skrzydla). Pragniemy zaznaczyc, iz na
rysunku W-OT-AR-3001 rev.l przedstawione sa bramy otwierane/rozwierane.
W zwiazku z powyzszym prosimy o sprecyzowanie sposobu otwierania kazdej z
bram.
Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje tresc punktu 3.4 podpunkt r) SIWZ, który otrzymuje
nastepujace brzmienie:
"przedmiot zamówienia obejmuje dostawe i montaz przewidzianych
w dokumentacji projektowej bram jako rozwieranych z dodatkowym
wyposazeniem - mechanizmem otwierania elektrycznego (silowniki
elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne), wlaczonym w
centralny uklad sterowania z pomieszczenia dowodzenia; w kazdym
zespole bram nalezy wykonac po jednej bramie dodatkowo
sterowanej pilotem (po 3 szt. w komplecie), z zachowaniem
podstawowej funkcji otwierania recznego".
369.Pytanie: Dotyczy ogrodzenia: W przypadku koniecznosci zastosowania bram
przesuwnych prosimy o przedstawienie rysunku zamiennego okreslajacego w
sposób jasny nastepujace parametry:
- czy bramy maja byc przeciwbiezne podwójne czy przesuwane pojedynczo
- czy wszystkie wymagaja napedu

- jak

czesto beda uzytkowane - informacja potrzebna do okreslenia typu

silownika
- czy wypelnienie bramy jest takie samo jak paneli ogrodzeniowych.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 368. Wypelnienie bram tak jak paneli ogrodzenia.
Zamawiajacy przewiduje czeste otwieranie bram.
370.Pvtanie:

Dotyczy ogrodzenia: Czy w przypadku zastosowania bram otwieranych jest
koniecznosc zastosowania mechanizmu otwierania elektrycznego sterowanego
pilotem?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 368.

371.Pvtanie: Dotyczy ogrodzenia: Czy w bramach przewidziane sa wkladki, dzwignie
antypaniczne?
Odpowiedz: W bramach nie sa przewidziane wkladki i dzwignie antypaniczne.
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372.Pytanie: Dotyczy zieleni: Czy ze wzgledu na fakt, iz przedmiar zawarty w dokumentacji
przetargowej jest wylacznie informacyjny, a podana w mim ilosc drzew
wymagajacych zabezpieczenia, znacznie rózni sie od ilosci przedstawionej w
specyfikacjach, dlatego prosimy o potwierdzenie, ze jedynie topola
przeznaczona do adaptacji bedzie wymagala zabezpieczenia na czas budowy.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 190.
373.Pytanie: Dotyczy bramy pamiatkowej: W zwiazku z tym, iz na ul. Ejsmonda znajduja sie
skrzydla bramy, jedna furtka, filary murowane z cegly oraz podkonstrukcje do
podwieszania elementów zdobieniowych (zdjecie ponizej) prosimy okreslic,
jakie elementy bramy sa do zdemontowania i jakie ponownego zmontowania i
odrestaurowania?
Odpowiedz: Brama pamiatkowa pokazana jest na zdjeciu ponizej i znajduje sie na stadionie
przy ulicy Olimpijskiej, a nie na ulicy Ejsmonda. Zdemontowac i zamontowac
ponownie, zgodnie z zaleceniami projektu, nalezy wylacznie czesc siatki w
obramowaniu z katowników z napisem i emblematem u góry. Bramy nie nalezy
restaurowac.

374.Pvtanie: Dotyczy bramy pamiatkowej: Z rysunków przetargowych wynika ( rys. W-OTAR-300l rev.1), ze w miejscu gdzie ma znajdowac sie brama pamiatkowa
zaprojektowane sa bramy w systemie Securifor (3 szt. bram dwuskrzydlowych
typu B4). Prosimy o potwierdzenie, ze elementy ozdobne bramy pamiatkowej
maja byc zamontowane powyzej nowo projektowanej bramy.
Odpowiedz: Brame pamiatkowa nalezy wbudowac w linie projektowanego ogrodzenia w
miejscu wskazanym na rysunku W-OT-AR-3001.
375.Pytanie: Dotyczy bramy pamiatkowej: W specyfikacji budowli i urzadzen natomiast w
pkt. 7.2.1.3 oraz 7.5.1.4 jest mowa o ramie wykonanej z blachownic stalowych.
W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie, co nalezy rozumiec przez
okreslenie "rama"?
Odpowiedz: Jak odpowiedzi na pytanie 373 i 374.
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376.Pvtanie: Dotyczy instalacji podgrzewania murawy: czy glikol znajdujacy sie obecnie w
systemie grzewczym murawy, moze zostac powtórnie wykorzystany wraz z
uzupelnieniem jego ilosci w nowej instalacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza ponowne wykorzystanie glikolu, a ewentualna
mozliwosc jego ponownego wykorzystania podlega ocenie wykonawcy pod
katem zgodnosci z wytycznymi producenta systemu podgrzewania murawy.
377.Pvtanie: Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materialu maja byc wykonane obróbki
blacharskie?
Opis techniczny ("Obróbki przy attykach, kominach i krawedziach oraz inne
niezbedne elementy pokrycia dachu - z blachy stalowej ocynkowanej
obustronnie powlekanej grubosci O,6mm.) pozostaje w naszej ocenie w
sprzecznosci ze specyfikacja techniczna (Obróbki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej..."). Zwracamy uwage, na duza róznice kosztów wykonania
1mb obróbki z blachy stalowej ocynkowanej miedzy 1mb obróbki z blachy
tytanowo-cynkowej.
Odpowiedz: Obróbki blacharskie, poza obróbkami systemowymi, nalezy wykonac z blachy
tytanowo-cynkowej.
378.Pytanie: Czy kazdy z agregatów pradotwórczych ma byc zainstalowany w kontenerze,
czy w zabudowie wyciszonej ?
Odpowiedz: Agregaty pradotwórcze nalezy wykonac w zabudowie wyciszonej.
379.Pvtanie: Dotyczy vulpitów mikrofonowych: Czy zapowiedzi z pulpitów mikrofonowych
maja mozliwosc bezposredniego strefowania w obszarze widowni?
Odpowiedz: W dokumentacji projektowej nie jest przewidziane strefowanie zapowiedzi z
pulpitów mikrofonowych.
380.Pvtanie: Dotyczy pulvitów mikrofonowych: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
bezposredniego wyboru strefy zapowiedzi dla trybun z pulpitu mikrofonowego?
Taka zmiana pozwala na eliminacje jednego pulpitu dotykowego i, w praktyce
latwiejsza i szybsza obsluge co ma wplyw na bezpieczenstwo organizacji
Imprez.
Odpowiedz: Pulpit dotykowy zostal przewidziany w celu ulatwienia i usprawnienia obslugi
poszczególnych stref naglosnienia calego systemu. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci eliminacji tego pulpitu. Wykonawca moze zaproponowac
mozliwosc bezposredniego wyboru strefy z pulpitu mikrofonowego, ale tylko
jako rozwiazanie uzupelniajace (dodatkowe).
381.Pvtanie: Dotyczv systemu f!losnosci: Prezentowane wyniki symulacji pokazuja
wydajnosc systemu (glosnosc) jako wynik cisnienia calkowitego. Jaka
poprawke uwzgledni Zamawiajacy przy pomiarach systemu w trakcie
odbiorów?
Odpowiedz: Zmiana rzeczywistych parametrów SPL podczas odbioru moze wynosic +/- 2 dB
od parametrów uzyskanych podczas symulacji komputerowej.
382.Pytanie: Dotyczy wzmacniaczy: Czy Zamawiajacy potwierdza liczbe wzmacniaczy CPS
4.5, wynikajaca z dokumentacji?
Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje ilosc wzmacniaczy wynikajaca z dokumentacji
projektowej, w tym jeden wzmacniacz przewidziany jako rezerwowy do
zabudowy w szafie IVH. W ocenie Zamawiajacego laczna ilosc wzmacniaczy
6
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CPS 4.5 (4x500W) wynosi 24 szt. (lacznie z wzmacniaczem rezerwowym do
zabudowy w szafie IVH).
383.Pvtanie: Dotyczv J!losnzków: W wymaganiach, dotyczacych glosników Zamawiajacy
wnosi o instalacje dwudroznych glosników sufitowych o parametrach znacznie
przekraczajacych parametry transmisji wzmacniaczy mocy, zastosowanych do
napedu tych glosników (pasmo przenoszenia).
Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymóg tego parametru, choc wiaze sie ze
znacznym, nieuzasadnionym kosztem?
Odpowiedz: W Hallu glównym trybuny VIP i galerii nad nim instalowac nalezy glosniki
sufitowe dwudrozne o mocy 10W (zalozony typ: CM-EZ-8) o podwyzszonych
parametrach akustycznych. Nie dopuszcza sie pogorszenia parametrów tych
glosników.

384.Pytanie: Dotvczv J!losnzkasfervcznego: Czy Zamawiajacy moze wskazac przykladowy typ
glosnika sferycznego o podanych w specyfikacjach parametrach? Czy
zastosowanie glosników sferycznych jest niezbedne, czy moga one zostac
zastapione innym typem glosnika o takiej samej wydajnosci akustycznej?
Odpowiedz:

Przykladowy

typ glosnika

sferycznego

-

glosnik Q-6 firmy Soundsphere.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany typu glosników sferycznych na inny rodzaj.
385.Pytanie: Dotvczv svstemu J!losnzków:Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zespolów
glosnikowych do naglosnienia boiska o poziomie maksymalnym SPL nizszym od
projektowanego o 1,8 dB (rozdzielczosc ucha ludzkiego wynosi 3 dB)?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zastosowania materialów, systemów i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, wymóg ten
dotyczy takze systemu naglosnienia i wspólczynników SPL i RaSTI.
386.Pvtanie: Dotyczv znstalacl-ielektrvczne;: W projekcie instalacji elektrycznych brak jest
rysunku pokazujacego trase szynoprzewodów laczacych transformatory z
rozdzielnia RGNN co uniemozliwia ich prawidlowa wycene. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedz: Trasa mostu szynowego pomiedzy transformatorami a poszczególnymi sekcjami
rozdzielni glównej RGNN pokazana jest na rysunku W-T-IE-2622.
387.Pvtanie: Dotvczv betonów architektonzcznvch: W odpowiedzi na pytanie 214 w sprawie
betonów architektonicznych gladkich i fakturowanych Zamawiajacy odnosi sie
do konkretnych rysunków (rzuty architektoniczne) i rozwiniecia scian na
których pokazano uklad szalunków.
We wskazanych rysunkach wystepuja sprzecznosci np. na rysunku W-T-AE2222 pokazano uklad szalunków dla scian womitorium 4TB lewa, 4 TB
prawa, 6TB itd. - natomiast na rzutach architektonicznych W-AR-2004
sciany te opisano symbolem ,,0- dodatkowe wykonczenie nie wymagane".
Czy w zakresie wykonczenia scian betonem architektonicznym Zamawiajacy
moze przeanalizowac cala dokumentacje i poprawic sprzecznosci ?
Odpowiedz: Zakres wykonczenia scian betonem architektonicznym okreslaja rysunki
szczególowe rozwiniecia scian, a nie rzuty architektoniczne. Sciany womitoriów
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem W-T-AE-2222.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji Nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
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388.Pytanie: Dotvczy betonów architektonicznych: Czy sciany pod schodami w osiach 8-10,
12-14, 16-18, 20-22, 24-26 wzdluz osi Z nalezy wykonac
betonie
architektonicznym? (brak oznaczen na rzutach).
Odpowiedz: Sciany po schodami nalezy wykonac w betonie architektonicznym zgodnie z
rysunkiem W-T-AE-2223.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
389.Pytanie: Dotvczv betonów architektonicznych: Dla scian pod schodami w osiach H-J i LN oznaczono wykonczenie na rzutach AG-(beton architektoniczny gladki).
Prosze o przekazanie rysunków z rozwinieciem scian i ukladem szalunków .
Odpowiedz: Rozwiniecia scian i uklad szalunków na rysunku W-T-AE-2223.
Na rysunku znajduje sie uwaga dotyczaca scian nierozrysowanych, które nalezy
wykonac analogicznie jak rozrysowana sciana wiodaca.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
390.Pvtanie: Dotyczy betonów architektonicznych: W jaki sposób zostaly okreslone ilosci (na
podstawie których rysunków, rzuty architektoniczne czy rozwiniecia scian z
ukladem szalunków) w cytowanych przez Zamawiajacego pozycjach przedmiaru
(przyp. odpowiedz 214)? Wg naszych kalkulacji suma ilosci ( etap 1, etap 2, etap
2a, etap3)
w pozycji przedmiarowej "doplata za powierzchnie betonu
widokowego" sa zanizone o blisko 450 m2.
Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, zatem sposób i poprawnosc okreslenia ilosci w tym dokumencie
nie ma znaczenia dla przedmiotowego postepowania. Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie betonów widokowych o powierzchni wynikajacej z
dokumentacji projektowej, zawierajacej stosowne rysunki.
391.Pvtanie: W zwiazku z pojawieniem sie w dniu 26.05.br odpowiedzi na pytanie (pytanie
343) jednego z oferentów dotyczace masztów oswietleniowych i wskazanie w
nim potencjalnego producenta masztów (firma Kromiss Bis), prosimy o
odpowiedz, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zastosowania masztów
innych producentów.
Odpowiedz: Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie 343 wskazal przykladowego producenta
masztów oswietleniowych i nie wymaga stosowania masztów tego producenta.
Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z dyspozycja punktu 3.8 SIWZ:
"W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialów i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszczaoferowaniematerialówi urzadzenrównowaznych,pod warunkiem,
ze zagwarantujaone uzyskanieparametrówtechnicznychi eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji".

Zamawiajacy informuje, iz dla przyjetych przez wykonawce masztów
wymagane bedzie sprawdzenie prawidlowosci posadowienia na fundamencie,
sprawdzenie wszystkich wymogów wytrzymalosciowych, lokalizacyjnych i
przede wszystkim oswietleniowych oraz przedstawienie przez producenta
dokumentacji projektowej (w tym rysunków warsztatowych), która wymaga
akceptacji nadzoru.
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CPS 4.5 (4x500W) wynosi 24 szt. (lacznie z wzmacniaczem rezerwowym do
zabudowy w szafie IVH).
383.Pvtanie: Dotyczv glosników: W wymaganiach, dotyczacych glosników Zamawiajacy
wnosi o instalacje dwudroznych glosników sufitowych o parametrach znacznie
przekraczajacych parametry transmisji wzmacniaczy mocy, zastosowanych do
napedu tych glosników (pasmo przenoszenia).
Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymóg tego parametru, choc wiaze sie ze
znacznym, nieuzasadnionym kosztem?
Odpowiedz: W Hallu glównym trybuny VIP i galerii nad nim instalowac nalezy glosniki
sufitowe dwudrozne o mocy lOW (zalozony typ: CM-EZ-8) o podwyzszonych
parametrach akustycznych. Nie dopuszcza sie pogorszenia parametrów tych
glosników.

384.Pvtanie: Dotyczv $llosnikasferycznego: Czy Zamawiajacy moze wskazac przykladowy typ
glosnika sferycznego o podanych w specyfikacjach parametrach? Czy
zastosowanie glosników sferycznych jest niezbedne, czy moga one zostac
zastapione innym typem glosnika o takiej samej wydajnosci akustycznej?
Odpowiedz: Przykladowy typ glosnika sferycznego - glosnik Q-6 firmy Soundsphere.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany typu glosników sferycznych na inny rodzaj.
385.Pvtanie: Dotyczv systemu $llosników:Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zespolów
glosnikowych do naglosnienia boiska o poziomie maksymalnym SPL nizszym od
projektowanego o 1,8 dB (rozdzielczosc ucha ludzkiego wynosi 3 dB)?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zastosowania materialów, systemów i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, wymóg ten
dotyczy takze systemu naglosnienia i wspólczynników SPL i RaSTI.
386.Pvtanie: Dotyczv instalacii elektrycznej: W projekcie instalacji elektrycznych brak jest
rysunku pokazujacego trase szynoprzewodów laczacych transformatory z
rozdzielnia RGNN co uniemozliwia ich prawidlowa wycene. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedz: Trasa mostu szynowego pomiedzy transformatorami a poszczególnymi sekcjami
rozdzielni glównej RGNN pokazana jest na rysunku W-T-IE-2622.
387.Pytanie: Dotyczv betonów architektonicznych: W odpowiedzi na pytanie 214 w sprawie
betonów architektonicznych gladkich i fakturowanych Zamawiajacy odnosi sie
do konkretnych rysunków (rzuty architektoniczne) i rozwiniecia scian na
których pokazano uklad szalunków.
We wskazanych rysunkach wystepuja sprzecznosci np. na rysunku W-T-AE2222 pokazano uklad szalunków dla scian womitorium 4TB lewa, 4 TB
prawa, 6TB itd. - natomiast na rzutach architektonicznych W-AR-2004
sciany te opisano symbolem ,,0- dodatkowe wykonczenie nie wymagane".
Czy w zakresie wykonczenia scian betonem architektonicznym Zamawiajacy
moze przeanalizowac cala dokumentacje i poprawic sprzecznosci?
Odpowiedz: Zakres wykonczenia scian betonem architektonicznym okreslaja rysunki
szczególowe rozwiniecia scian, a nie rzuty architektoniczne. Sciany womitoriów
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem W-T-AE-2222.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji Nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
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388.Pvtanie: Dotvczv betonów architektonicznvch: Czy sciany pod schodami w osiach 8-10,
12-14, 16-18, 20-22, 24-26 wzdluz osi Z nalezy wykonac
betonie
architektonicznym? (brak oznaczen na rzutach).
Odpowiedz: Sciany po schodami nalezy wykonac w betonie architektonicznym zgodnie z
rysunkiem W-T-AE-2223.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
389.Pvtanie: Dotvczv betonów architektonicznvch: Dla scian pod schodami wosiach H-l i LN oznaczono wykonczenie na rzutach AG-(beton architektoniczny gladki).
Prosze o przekazanie rysunków z rozwinieciem scian i ukladem szalunków.
Odpowiedz: Rozwiniecia scian i uklad szalunków na rysunku W-T-AE-2223.
Na rysunku znajduje sie uwaga dotyczaca scian nierozrysowanych, które nalezy
wykonac analogicznie jak rozrysowana sciana wiodaca.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania szczególowych rysunków
warsztatowych szalowania scian z betonów widokowych i przedstawienia ich do
akceptacji nadzoru przed wykonaniem wzorcowych powierzchni.
390.Pytanie: Dotvczv betonów architektonicznvch: W jaki sposób zostaly okreslone ilosci (na
podstawie których rysunków, rzuty architektoniczne czy rozwiniecia scian z
ukladem szalunków) w cytowanych przez Zamawiajacego pozycjach przedmiaru
(przyp. odpowiedz 214)? Wg naszych kalkulacji suma ilosci ( etap l, etap 2, etap
2a, etap3)
w pozycji przedmiarowej "doplata za powierzchnie betonu
widokowego" sa zanizone o blisko 450 m2.
Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, zatem sposób i poprawnosc okreslenia ilosci w tym dokumencie
nie ma znaczenia dla przedmiotowego postepowania. Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie betonów widokowych o powierzchni wynikajacej z
dokumentacji projektowej, zawierajacej stosowne rysunki.
391.Pvtanie: W zwiazku z pojawieniem sie w dniu 26.05.br odpowiedzi na pytanie (pytanie
343) jednego z oferentów dotyczace masztów oswietleniowych i wskazanie w
nim potencjalnego producenta masztów (firma Kromiss Bis), prosimy o
odpowiedz, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zastosowania masztów
innych producentów.
Odpowiedz: Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie 343 wskazal przykladowego producenta
masztów oswietleniowych i nie wymaga stosowania masztów tego producenta.
Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z dyspozycja punktu 3.8 SIWZ:
"W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialów i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszczaoferowaniematerialówi urzadzenrównowaznych,pod warunkiem,
ze zagwarantujaone uzyskanieparametrówtechnicznychi eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji".

Zamawiajacy informuje, iz dla przyjetych przez wykonawce masztów
wymagane bedzie sprawdzenie prawidlowosci posadowienia na fundamencie,
sprawdzenie wszystkich wymogów wytrzymalosciowych, lokalizacyjnych i
przede wszystkim oswietleniowych oraz przedstawienie przez producenta
dokumentacji projektowej (w tym rysunków warsztatowych), która wymaga
akceptacji nadzoru.
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392.Pvtanie: Czy w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego masztów innych
producentów do zastosowania na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gdyni,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych niz podane w odpowiedzi na
pytanie 343 wymiarów poszczególnych elementów masztów takich jak np.
dlugosc sekcji ( np. w miejsce sekcji o dlugosci 11900mm zastosowanie sekcji o
dlugosci 13000mm), grubosc blach itp., lecz z zachowaniem wszystkich
wymogów wytrzymalosciowych masztów tj. odpowiedniej dla lokalizacji
inwestycji strefy wiatrowej, odpowiadajacej dla spelnienia warunku oswietlenia
ilosci projektorów itp.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 391 - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych
wymiarów poszczególnych elementów masztów pod warunkiem, ze maszty te
zagwarantuja uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji.
393.Pytanie: W przypadku nie dopuszczenia przez Zamawiajacego zastosowania innych niz
podane w odpowiedzi na pytanie 343 wymiarów poszczególnych elementów
masztów, prosimy o przekazanie pelnej dokumentacji technicznej masztów wraz
z wszystkimi szczególami, rysunkami detali okreslajacej ich wymiary, sposób
mocowania do masztów oraz ich parametrów technicznych wraz z gatunkiem
stali z jakiej SA one wykonane. Tylko na podstawie w/w dokumentacji
technicznej, producenci masztów sa w stanie przygotowac dokladne oferty
kosztów produkcji masztów. W ocenie Wykonawcy, nie przekazanie w/w pelnej
dokumentacji technicznej masztów, prowadzi równiez do ograniczenia uczciwej
konkurencji, poprzez zawezenie kregu producentów masztów. Tym samym
wskazanie konkretnego producenta masztów narusza podstawowa zasade
udzielania zamówien publicznych jaka jest zasada uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców (art.7 Prawo Zamówien Publicznych).
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytania 391 i 392.
Jednoczesnie, w uzupelnieniu odpowiedzi na pytanie 339, Zamawiajacy przekazuje
dodatkowe strony specyfikacji technicznych: ST-ZT- poz. 4.8. str 59 A, ST-T- poz. 3.8.
str 80 A, ST-TV- poz. .3.8. str 81 A, ST-BU- pozA.8. str 37 A.
Niniejsze pismo
Zamówienia.
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