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L.dz.737/JB/09

Gdynia, dnia 29.05.2009 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 :
394.Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie ilosci mb barierek i balustrad stalowych. Wg
przedmiarów przetargowych barierek i balustrad jest okolo 875 mb, natomiast
rzeczywista ilosc wynosi okolo 2220 mb.
Odpowiedz: Przedmiar robót jest wylacznie dokumentem informacyjnym, przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie barierek i balustrad w ilosciach
wynikajacych z dokumentacji projektowej - rysunki rzutów i detali:
Je dla trybun: od W-T-AR-2001 do W-T-AR-2006, od W-T-AR-2008 do
W-T-AR-201O,od W-T-AR-2012 do W-T-AR-2014, od W-T-AD-2350 do
W-T-AD-2359, od W-T-AD-2362 do W-T-AD-2364
Je dla trybuny VIP: W-TV-AR-4001, W-TV-AR-4002, W-TV-AR-4003,
W-TV-AR-4006, od W-TV-AD-4350 do W-TV-AD-4355, W-TV-AD4357, W-TV-AD-4358, W-TV-AD-4361, W-TV-AD-4362, W-TV-AD4368, W-TV-AD-4377.
395.Pvtanie: W zwiazku z odpowiedzia nr 183 i wymogami Zamawiajacego 1 SIWZ punkt
3.4 podpunkt r 1 dotyczacymi sposobu otwierania bram w ogrodzeniu prosimy
o potwierdzenie , ze bramy maia byc przesuwne , prosimy równiez o podanie
marki referencyinei tych bram Iw projekcie bramy oznaczono jako rozwierane,
ponadto bramy sa zgrupowane, np. po 4 szt. , 3 szt. obok siebie, czy nie bedzie
kolizji przy otwieraniu tych bram ?I.
Odpowiedz: Odpowiedzia na pytanie 368 Zamawiajacy zmodyfikowal przedmiot zamówienia
w zakresie bram. Typ referencyjny bram - BENINCA.
396.Pvtanie: Jaka klase obciazenia nalezy przyjac dla odwodnien liniowych na zewnatrz
budynku: OL7- OL13 zlokalizowanych przy schodach (fasadzie) trybun. Czy
przyjac typ odwodnien jak dla odwodnien liniowych przy fasadzie trybuny VIP
tzn. OL1-0L6 zgodnie z odpowiedzia nr 208?
Odpowiedz: Odwodnienie liniowe przy schodach wejsciowych na trybuny -jak odpowiedz na
pytanie 354. Odwodnienie na galerii w trybunie i trybunie VIP oraz przy
fasadzie budynku trybuny VIP -jak odpowiedz na pytanie 208.

397.Pvtanie: W nawiazaniu do udzielonej odpowiedzi nr. 290, 156, 157,202 oraz 301
dotyczacych zakresu wyceny telebimów zewnetrznych, prosimy o
potwierdzenie, iz przedmiotu zamówienia nie stanowi dostawa i montaz
telebimów zewnetrznych w szczególnosci reklam zewnetrznych w lacznej ilosci
sztuk 4.- odp. 202
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i
montazu telebimu zewnetrznego i reklam zewnetrznych wielkoformatowych w
naroznikach stadionu (zaznaczam, iz przedmiot zamówienia obejmuje
konstrukcje wsporcza i doprowadzenie zasilania)

fr

398.Pvtanie: Prosimy o uszczególowienie sposobu wykonania reklam zewnetrznych
podswietlanych - czy sa to reklamy wykonane w technologii "ekranów
swietlnych LED" czy jest to reklama wykonana z aluminiowych podswietlanych
paneli reklamowych z nadrukiem wielkoformatowym ?
Odpowiedz: Panele reklamowe podswietlane nalezy wykonac jako panele diodowe w
konstrukcji w systemie PRO ALUMINIUM z maskownica aluminiowa lub
systemowa typu BLEED. Maskownica powlekana podwójnie folia 3M (nr 3630133) lub malowana w kolorze PANTONE 220C, wnetrze konstrukcji w kolorze
bialym 9010, elementy obudowy panelu z blachy gr. 1,5mm od zewnatrz w
kolorze PANTONE 220C. Od frontu naciagniete tworzywo typu PANAFLEX
(firma np. ABAT).
399.Pvtanie: Zamawiajacy nie powinien miec mozliwosci jednostronnego prawa do
wylaczenia nieograniczonej czesci robót. Wnosimy o zmiane zapisu § 17 ust. 2
lit. c) Umowy oraz pkt. 18.9 lit. c) SIWZ poprzez ograniczenie ewentualnego
odstapienia Zamawiajacego od realizacji czesci robót do 5% wynagrodzenia
umownego
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanych modyfikacji do projektu umowy
(zalacznik nr 6) i do tresci punktu 18.9 SIWZ.
400.Pvtanie: Czy w zakres oferty wchodza nastepujace elementy wyposazenia:
a. pkt. 1.2 dostawa i montaz pilochwytów
b. pkt. 1.2 dostawa i montaz flag
c. pkt. 1.2 dostawa i montaz telebimu zewnetrznego
d. pkt. 1.2 dostawa i montaz reklam podswietlanych zewnetrznych
e. pkt. 1.2 dostawa i montaz paneli reklamowych podswietlanych.
Odpowiedz: Zgodnie z juz udzielonymi odpowiedziami na pytania: 331, 301, 153, 157
przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montazu pilkochwytów, flag,
telebimu zewnetrznego i reklam zewnetrznych wielkoformatowych w
naroznikach stadionu (zaznaczam, iz przedmiot zamówienia obejmuje
konstrukcje wsporcza i doprowadzenie zasilania). Przedmiot zamówienia
obejmuje panele reklamowa podswietlane -jak odpowiedz na pytanie 398.
Jednoczesnie Zamawiajacy koryguje bledna odpowiedz na pytanie 381, udzielona w
pismie z dnia 28.05.2009 r., prawidlowa odpowiedz na to pytanie ma nastepujaca tresc:
381.Pvtanie: Dotyczy systemu glosnosci: Prezentowane wyniki symulacji pokazuja
wydajnosc systemu (glosnosc) jako wynik cisnienia calkowitego. Jaka
poprawke uwzgledni Zamawiajacy przy pomiarach systemu w trakcie
odbiorów?

Od»owiedz: Nie przewiduje sie stosowania zadnych specjalnych poprawek,
poniewaz pomiary akustyczne wykonywane przy odbiorze tego typu
instalacji nie wprowadzaja rozróznienia cisnienia akustycznego na
pochodzace bezposrednio ze zródla i pochodzace z odbic od scian
oraz innych powierzchni obiektu i jako takie zawsze dotycza
cisnienia calkowitego. Glosnosc systemu powinna byc nie mniejsza
niz wynikajaca z symulacji akustycznych.
Niniejsze pismo
Zamówienia.
k/o: Ul a/a

stanowi

integralna

czesc

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

DYR
2

