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W2 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:

68. Pytanie: Dot.: fakturowania
Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie wedlug procentowego zaawansowania
robót w okresach miesiecznych?

Odpowiedz: Fakturowanie za zakonczone elementy, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1
projektu umowy (zalacznik nr 6):
"Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywalo fakturami czesciowymi
wystawionymiprzez WYKONAWCE, za zakonczone elementy z zakresu robót,
zgodne z harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie protokolu odbioru
czesciowego, dokonanego przez przedstawicieli NADZORU, jednakze nie czesciej niz
jeden raz w miesiacu. Rozliczenia czesciowe realizowane beda do wysokosci 90 %
zaawansowania finansowego calego przedmiotu umowy, po osiagnieciu tej wartosci
nastepna platnoscia jest rozliczenie koncowe".

69. Pytanie: Dot.: fakturowania
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci bezposrednio na konto
Podwykonawcy.
Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby czesc naleznosci stanowiaca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawcy w stosunku do
Podwykonawcy, Zamawiajacy przelewal na konto Wykonawcy?
Czy Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy potwierdzenia zaplaty na
rzecz Podwykonawców?

Odpowiedz: Jezeli w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie pomiedzy wykonawca i
podwykonawca ustalona bedzie taka forma zabezpieczenia, a w wystawionej
fakturze beda zawarte stosowne dyspozycje w tym zakresie, Zamawiajacy bedzie
czesc naleznosci, stanowiaca zabezpieczenie wykonania tej umowy, przelewal
na konto wykonawcy.

70. Pytanie: Dot.: fakturowania
Terminem przewidziany na czynnosci odbiorowe jest bardzo dlugi (od momentu
zgloszenia gotowosci do odbioru do zakonczenia czynnosci odbiorowych okolo
3 m-cy). Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skrócenie terminu rozliczenia
koncowego z 30 do 7 dni kalendarzowych?

Odpowiedz: W § 11 ust. 9 projektu umowy (zalacznik nr 6), zawarta jest nastepujaca
dyspozycja:
"Rozliczeniekoncowe za robotynastapi w ciagu 30 dni od daty dokonaniaodbioru
koncowego, w tym tez terminie zostanie zlozona u ZAMAWIAJACEGOfaktura
koncowa".

Dyspozycja ta okresla okres (w ciagu 30 dni) w którym rozliczenie koncowe i
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zlozenie faktury koncowej ma miec miejsce. Rozliczenie koncowe w siódmym
dniu od daty dokonania odbioru koncowego jest zgodne z ta dyspozycja.

71. Pytanie: Dot.: fakturowania
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na 14 dniowy okres od dnia rozpoczeCIa
odbioru koncowego do jego zakonczenia?

Odpowiedz: Czas trwania odbioru koncowego na etapie postepowania przetargowego nie
bedzie precyzowany, gdyz zgodnie z § 8 ust. 27 punkt a) projektu umowy
(zalacznik nr 6), Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego wad i usterek przysluguje prawo odmowy odbioru przedmiotu
umowy i wyznaczenia termin usuniecia wad i usterek.

72. Pytanie: §12 ust.! lit..c umowy: Wnosimy o zmiane podstawy naliczania kary na 0,03%
wartosci robót w których wada zostala ujawniona.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi modyfikacji do projektu umowy
(zalacznik nr 6) w zakresie podstawy naliczania kar umownych.

73.Pytanie:Dot.: kar
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie kar umownych z tytulu opóznienia
do poziomu 0,01-0,05%?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi modyfikacji do projektu umowy
(zalacznik nr 6) w zakresie wysokosci kar umownych.

74. Pytanie: Dot.: kar
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zasad naliczania kar umownych
poprzez zamiane terminu "opóznienie" na "zwloka", co pozwoli uniknac
obciazenia Wykonawcy karami nie wynikajacymi z jego winy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi modyfikacji do projektu umowy
(zalacznik nr 6) w zakresie zasad naliczania kar umownych.

75. Pytanie: Dot.: kar
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tresci §12 ust. Id) Umowy w
nastepujacym zakresie, wyrazenie: "z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
nie lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO..." zastapic wyrazeniem: "z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy..." ? Zapis
proponowany przez Zamawiajacego naklada na Wykonawce kare za odstapienie
od umowy, równiez w sytuacji, za która Wykonawca nie ponosi winy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

76. Pytanie: Dot.: kar
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ustanowienie limitu kar umownych me
przekraczajacego 10% wynagrodzenia umownego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

77. Pytanie: §12 ust.3 umowy: Wnosimy o uzupelnienie wskazanego ustepu i ustanowienie
jednego, wlasciwego wszystkim rodzajom kar umownych, limitu w wysokosci
10% wynagrodzenia netto wskazanego w §1Oust.1 umowy .

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 76.
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78. Pytanie: Dot.: kar
W Umowie wystepuje nierównowaga stron Umowy. Czy Zamawiajacy wyraza
zgode na wprowadzenie kary umownej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto z tytulu: a) opóznienia w przekazywaniu dokumentacji, b) opóznienia w
przekazywaniu protokolów odbioru, c) opóznienia w przekazaniu palcu
budowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

79. Pytanie: Dot.: kar; umowa §16.2
Prosimy o wprowadzenie zmiany tak aby Wykonawca mial mozliwosc
odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy bez
obowiazku zaplaty odszkodowanialkar umownych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

80. Pytanie: Pkt. 19.1 siwz: Czy w przypadku wyboru wykonawcy na dlugo przed
faktycznym rozpoczeciem wykonywania zamówienia, wykonawca bedzie
zobowiazany wniesc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zaraz po
wyborze, czy tez (o co wnosimy) zamawiajacy dopusci wniesienie tego
zabezpieczenia na kilka dni przed rozpoczeciem prac.

Odpowiedz: Zabezpieczenie nalezy wniesc zgodnie z postanowieniami punktu 19.1 SIWZ,
Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji SIWZ.

81. Pytanie: §3 ust.2 umowy: Prosimy o uzupelnienie katalogu okolicznosci umozliwiajacych
zmiane umowy o przypadek opóznienia w wydaniu decyzji o której mowa w
§3 ust.2 umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

82. Pytanie: Dot.: zgloszenia gotowosci do odbioru
Zapisy umowne (SIWZ rozdz. 7, ust. 7.1 oraz Umowa §2 ust. l.b) nie okreslaja
jednoznacznie oczekiwanego przez Zamawiajacego terminu zgloszenia
gotowosci do odbioru i terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Czy
Zamawiajacy wyraza zgode na pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego nie pózniej niz w ciagu 12 m-cy liczac od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz przedmiotem oferty jest takze okres wykonania
przedmiotu zamówienia (lacznie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru), który
wykonawca podaje w punkcie 8 formularza oferty (zalacznik nr 1). Okres ten
podawac nalezy w tygodniach liczac od umownego terminu rozpoczecia
realizacji robót (dyspozycja punktu 17.1 Ad. c) SIWZ). Zamawiajacy okresla w
punkcie 7.1 SIWZ wylacznie termin pozadany i jest on podany precyzyjnie.

83. Pytanie: Dot.: umów z podwykonawcami; Umowa §9.2.
Prosi o potwierdzenie, ze w dacie zawarcia umowy Wykonawca nie jest
zmuszony do wskazania nazw firm podwykonawczych z którymi zamierza
wspólpracowac albowiem jest to niezgodne z trescia §36 ust. 4 ustawy PZP,
która dopuszcza wskazanie jedynie zakresu robót podwykonawczych i nie ma
jakiegokolwiek uzasadnienia celowosciowego dla wskazywania tych firm na
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etapie zawierania umowy albowiem odpowiedzialnosc za calosc wykonania
przedmiotu umowy i tak ponosi Generalny Wykonawca. O tym kto jest jego
Podwykonawca Zamawiajacy zostanie poinformowany przy wniosku o
wyrazanie zgody Inwestora na tresc umowy pomiedzy GW ajego PW.

Odpowiedz: Zgodnie z punktem 18.7 SIWZ wykonawca jest zobowiazany do wskazania
nazw i adresów podwykonawców przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zamawiajacy nie zada wskazania w ofercie nazw firm
podwykonawczych, zatem nie narusza postanowien § 36 ust. 4 ustawy Pzp.

84. Pytanie: W Rozdziale 9.1.12 SIWZ napisano: "polise a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci; "W
przypadku skladania oferty przez wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o
udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi byc zlozony przez kazdego
wykonawce na laczna kwote nie nizsza niz 10.000.000 zl dla wszystkich
Wykonawców". Czy Pelnomocnik podmiotów wspólnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamówienia moze zlozyc polise ubezpieczeniowa OC na wymagana
kwote nie nizsza niz 10.000.000 zl?

Odpowiedz: Zgodnie z trescia punktu 9.1.12 SIWZ wymagany dokument musi byc zlozony
przez kazdego wykonawce, takze w przypadku gdy Pelnomocnik podmiotów
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia zlozy polise
ubezpieczeniowa OC na wymagana kwote nie nizsza niz 10.000.000 zl.

85. Pytanie: Czy istnieje mozliwosc otrzymania przedmiarów w formie programu Norma?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 55.

86. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iz Oferent przygotowujac kosztorysy ofertowe z
wykorzystaniem otrzymanych wraz z SIWZ od Zamawiajacego przedmiarów
bedzie mógl:
a. zmieniac ilosci w przedmiarze opracowanym przez Zamawiajacego
b. dopisywac pozycje do przedmiaru opracowanego przez Zamawiajacego
c. zmieniac opis pozycji w przedmiarze opracowanym przez Zamawiajacego
d. zmieniac jednostki na inne niz w przedmiarze opracowanym przez

Zamawiajacego
e. usuwac pozycje z przedmiaru opracowanego przez Zamawiajacego lub

zerowac ilosci w przedmiarze opracowanym przez Zamawiajacego?
Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem

informacyjnym (punkt 16.7 SIWZ), za ustalenie ilosci robót i za poziom
szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada wylacznie wykonawca (punkt
16.6 SIWZ), kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic w oparciu o przekazana
dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych (punkt 16.4 SIWZ).
Wykonawcy we wlasnym zakresie ustalaja zatem ilosc pozycji kosztorysu
ofertowego robót, opis tych pozycji, jednostki i ich ilosc w tych pozycjach.

87. Pytanie: W nawiazaniu do zapisu z dotyczacego wykazu stali profilowej tom konstrukcji
stalowej"nalezyprzewidziecdodatkowe~ 4 % stali na elementytypu scianki
wewnetrzne". Celem prawidlowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o
podanie jaka ilosc stali nalezy przyjac na scianki wewnetrzne, okreslenie ~4%
jest nie precyzyjne.

4~



Odpowiedz: Dokladna ilosc stali, która nalezy przyjac, uzalezniona jest od producenta plyt
warstwowych i specyfiki wykonania ich w wybranym systemie, zaleznie od
przyjetego systemu (ryglówka wykonana z wyrobów walcowanych lub
zimnogietych ocynkowanych profili stalowych zamknietych lub otwartych,
wyrobów spawanych lub z profili aluminiowych).

88. Pytanie: Dot.: terminu usuwania wad
W Umowie w § 8 ust. 27a) Zamawiajacy moze odmówic odbioru przedmiotu
umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek. Czy Zamawiajacy wyraza
zgode na dokonanie koncowego odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia nieistotnych/nadajacych sie do usuniecia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu sie Wykonawcy do ich usuniecia w uzgodnionym z
Zamawiajacym terminie?

Odpowiedz: Przytoczony w pytaniu zapis umowy daje Zamawiajacemu uprawnienie do
odmowy odbioru. Zamawiajacy bedzie z tego uprawnienia korzystal w
zaleznosci od ilosci i zakresu wad i usterek. W przypadku wad i usterek
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu umowy, nawet
jezeli w ocenie wykonawcy beda to wady i usterki nieistotne i nadajace sie do
usuniecia, Zamawiajacy z uprawnienia tego bedzie korzystal.

89. Pytanie: Dot.: terminu usuwania wad

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby termin na usuniecie wad wyznaczany
bedzie w porozumieniu z Wykonawca, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych usuniecia wad i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej?

Odpowiedz: Zamawiajacy na usuniecie wad wyznaczy termin odpowiedni i uzasadniony
technicznie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana w pytaniu
modyfikacje zapisów projektu umowy (zalacznik nr 6).

90. Pytanie: Dot.: terminu usuwania wad
Wykonawca wnosi o wykreslenie z umowy ust. 2.3 i 3.3 §16 Umowy,
mówiacych o szkodzie jaka Wykonawca ma pokryc z tytulu odstapienia od
umowy, poniewaz jest to nieuzasadnione powielenie kary, która Zamawiajacy
naklada na Wykonawce w ust. Id) §12 Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i nie wprowadzi proponowanych w pytaniu
modyfikacji do projektu umowy (zalacznik nr 6).

91. Pytanie: Dot.: dokumentacji wykonawczej na rysunkach
W dokumentacji wykonawczej na rysunkach:
W-TR-KZ-2481,
W-TR-KZ-2483,
W-TR-KZ-2484,
W-TR-KZ-2485,
W-TR-KZ-2486.
W-TR-KZ-2487
pokazano detal dylatacji belek.
Prosimy o uzupelnienie informacji dotyczacej typu podkladki slizgowej
zastosowanej w przedstawionym rozwiazaniu lub przekazaniu wielkosci
obciazen przekazywanych na podkladke (pionowych i poziomych). Dane te
sa niezbedne do prawidlowej wyceny.

5

tr



Odpowiedz: Nalezy dobrac podkladke, slizgowa elastomerowa o grubosci 2,0 cm wedlug
rozwiazania systemowego, miedzy zdwojonymi belkami dylatacyjnymi tak, aby
przeniosla obciazenie Q = 130 kN/m (na przyklad podkladka przesuwna Ciparall
20 mm Calenberg).

92. Pytanie: Dot.: dokumentacji wykonawczej
W dokumentacji wykonawczej na przekrojach (W-TR-KZ-2175, W-TR-KZ-
2176, W-TR-KZ-2177, W-TR-KZ-2178, W-TR-KZ-2179, W-TR-KZ-2180,
W-TR-KZ-2181, W-TR-KZ-2182, W-TR-KZ-2183, W-TR-KZ-2183, W-TR-
KZ-2185, W-TR-KZ-2186, W-TR-KZ-2187,W-TR-KZ-2188, W-TR-KZ-2190
W-TR-KZ-2196 W-TR-KZ-2197 wrysowano prawdopodobnie nakladki
prefabrykowane trybun w ksztalcie litery L, do których Zamawiajacy nie
przekazal rysunków wykonawczych. Prosimy o niezwloczne uzupelnienie
dokumentacji o rysunki wykonawcze dla poszczególnych elementów
prefabrykowanych z pokazaniem ksztaltu, wymiarów, zastosowanych
materialów, nasyceniem zbrojenia i detalami polaczen wzajemnych oraz
detalami oparc i inne niezbedne do wykonania wplywajace na cene. Prosimy
równiez o przekazanie planu trybun na którym zaznaczone beda miejsca w
których w/w elementy beda montowane.

Odpowiedz: Zbrojenie plyty schodkowej trybun oraz plyty schodkowej zewnetrznej pokazano
na rysunkach od W-TR-KZ-4539 do 4552. Plyta schodkowa zewnetrzna jest
wylewana na warstwach ocieplenia.

93. Pytanie: Prosimy o uzupelnienie materialów przetargowych o dokumentacje dotyczaca
warunków przylaczeniowych wskazanych w rozdziale 1.2 opisu do projektu
Zagospodarowania Terenu -TOM I , rozdzial 1 ZT?

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu (i umieszcza na stronie internetowej)
kopie nastepujacych warunków przylaczeniowych:
08/P2119995/2z dnia 12.03.2009r. - ENERGA
08/P2119996z dnia 7.01.2009 r. - ENERGA
l1G/2006 z dnia 13.02.2006r. - OPEC
l11G/2006 z dnia 1.12.2006r. - OPEC
TT-506-Gd-20855/2006 z dnia 22.08.2006 r. - PWiK
TT-506-Gd-20839/06 z dnia 22.08.2006 r. - PWiK.

94. Pytanie: kanalizacja sanitarna:
Zalaczone do SIWZ profile podluzne sieci wykazuja znacznie mniejsze dlugosci
niz w zalaczonych przedmiarach (okolo 1 km róznicy w sieci D160 PVC).Czy
zalaczona dokumentacja-profile jest kompletna. W przypadku braków prosimy o
uzupelnienie.

Odpowiedz: Dokumentacja jest kompletna, a zgodnie z punktem 16.7 SIWZ przedmiar robót
jest wylacznie dokumentem informacyjnym. W ocenie Zamawiajacego pozycja
2.12 (PVC 160 mm L=1035,5 m) jest w przedmiarze blednie wpisana i nie
dotyczy przedmiotu zamówienia.

95. Pytanie: W zwiazku z duza róznica w ilosciach rur kanalizacji sanitarnej wystepujaca w
przedmiarze i projektach: TOM I, rozdzial 2IS KS- kanalizacja sanitarna; TOM
I, rozdzial 215 KS- kanalizacja sanitarna - przykanaliki, prosimy o
potwierdzenie, ze w zakres wyceny wchodza tylko te dwa projekty.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 94.
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96. Pytanie: kanalizacja sanitarna:
Prosimy o uzupelnienie przedmiarów o studzienki PVC D425, poniewaz
wystepuja w dokumentacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej korekty do przedmiaru robót, gdyz
zgodnie z punktem 16.7 SIWZjest on wylacznie dokumentem informacyjnym.

97. Pytanie: kanalizacja deszczowa:
Zalaczone do SIWZ profile podluzne sieci wykazuja znaczne róznice w
dlugosciach kanalów w stosunku do zalaczonych przedmiarów (okolo 200 m
róznicy w sieciach) Czy zalaczona dokumentacja-profile jest kompletna. W
przypadku braków prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Dokumentacja jest kompletna, obejmuje siec na terenie obiektu i przylacza.
Zgodnie z punktem 16.7 SIWZ przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym.

98. Pytanie: kanalizacja deszczowa:
Przedmiar wykazuje kanal D350, który nie wystepuje w profilu. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji.

Odpowiedz: Dokumentacja jest kompletna, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania
kanalu o srednicy 350 mm. Zgodnie z punktem 16.7 SIWZ przedmiar robót jest
wylacznie dokumentem informacyjnym. W ocenie Zamawiajacego w
przedmiarze robót zamiast kanalu o srednicy 350 mm winien byc kanal o
srednicy 400 mm .

99. Pytanie: kanalizacja deszczowa:
W zalaczonej dokumentacji wystepuja studzienki D 425 i D1500, które nie
wystepuja w przedmiarach. Prosimy o uzupelnienie przedmiarów o powyzsze.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej korekty do przedmiaru robót, gdyz
zgodnie z punktem 16.7 SIWZjest on wylacznie dokumentem informacyjnym.

100. Pytanie: wodociag:
Zalaczone do SIWZ profile podluzne sieci wykazuja znacznie mniejsze dlugosci
niz w zalaczonych przedmiarach (okolo 100 m róznicy w sieci).Czy zalaczona
dokumentacja-profile jest kompletna. W przypadku braków prosimy o
uzupelnienie.

Odpowiedz: Dokumentacja jest kompletna, zgodnie z punktem 16.7 SIWZ przedmiar robót
jest wylacznie dokumentem informacyjnym.

101. Pytanie: wodociag:
Przedmiar wykazuje rury PE D90 L=193,5m W zalaczonej dokumentacji nie
wystepuja. Czy zalaczona dokumentacja-profile jest kompletna. W przypadku
braków prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 59. Dokumentacja jest kompletna, a zgodnie z
punktem 16.7 SIWZ przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym. W ocenie Zamawiajacego pozycja 6.69 (PE 90 mm L=193,5m)
jest w przedmiarze blednie wpisana i nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

102. Pytanie: W otrzymanych projektach na planszach sytuacyjnych (Rys. W-ZT-KS-I031 i
rys. W-ZT-IS-I033) blednie zostaly oznaczone odcinki projektowane i
istniejace. Odcinki projektowane zostaly oznaczone na planszach jako linia
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ciagla natomiast w legendzie sa oznaczone linia przerywana. Prosimy o
potwierdzenie, ze do wyceny nalezy uwzglednic zakres oznaczony gruba linia
ciagla a nie przerywana.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji oznaczonej opisana
gruba linia ciagla w wersji papierowej rysunków (na rysunkach w wersji
elektronicznej w zaleznosci od stopnia powiekszenia rysunku linia ta jest ciagla
lub przerywana -przy duzym powiekszeniu), objetej rysunkiem profili.

103. Pytanie: W projekcie kanalizacji sanitarnych - Przykanaliki Tom I, rozdzial 21S KS,
wlaczenie przykanalikami zostalo zaprojektowane do projektowanej sieci
kanalizacji w ul. Olimpijskiej. Czy w zwiazku z tym studzienki oznaczonejako
SI, SIl, SIlI, SIV, SV, SVI, SVII i SVIII w ul. Olimpijskiej wchodza w zakres
naszej wyceny, czy wycenic nalezy tylko podlaczenie przykanalików do tych
studni.

Odpowiedz: Studnie od SI do SVIII sa studniami na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Olimpijskiej i beda wykonane przez wykonawce przebudowy ulicy Olimpijskiej,
nie wchodza w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.

104. Pytanie: Prosze o ponowne przeslanie nastepujacych rysunków:
- W- T AZ 2221 wytyczne siatki elewacyjnej
- W- TV AD 4387 identyfikacja wizualna

Odpowiedz: Wykonawca zadajacy pytanie korzysta z wersji elektronicznej dokumentacji,
dokumentacja umieszczona na stronie internetowej zostala uzupelniona -
odpowiedzi z dnia 6.05.2009 r., punkt X i XIII.

105. Pytanie: Gdzie znajduja sie badania geotechniczne (poza tymi, które sa w opisie czesci
konstrukcyjnej).

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 14.

106. Pytanie: Prosimy o przeslanie brakujacych rysunków:
- W- ZT-IE-0155-Schemat okablowania tablicy sterowania oswietleniem TSO
- W-T-IE-2648 - Rozdzielnica RR-04. Schemat zasadniczy

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 38.

107. Pytanie: Dotyczy rozdzialu 9 SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze oferent nie jest
zobowiazany do zlozenia wraz z oferta materialów opisanych w:
- opisie technicznym - konstrukcja - Trybuny, Trybuna VIP, Budowle i
urzadzenia - strona 11, pkt. 4.4:
"Producent lub Wykonawca/Podwykonawca systemu zadaszenia
membranowego oprócz powyzszych wymogów i innych wymagan projektu musi
przedstawic w ofercie nastepujace informacje udokumentowane badaniami
testowymi lub obliczeniami statycznymi:
-jakosc materialu nosnego,

- ilosc zwojów na cm biezacy, ilosc wlókien w zwoju,
-proponowana konstrukcje laczen i spoiw, szczególy polaczen membrany i lin
z konstrukcja nosna (przekazane wykonawcy konstrukcji), przekroje i nosnosci
zastosowanych lin napinajacych,
- model obliczeniowy membrany dla konkretnego rozwiazania konstrukcyjnego
wraz z wynikami analizy statyczno-wytrzymalosciowej
- proponowany sposób kontroli jakosci produkcji i montazu
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-proponowany sposób montazu,
- harmonogramprac"
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie

obiektów sportowych -Trybuny - strona 45, pkt. 3.2.5:
"Normy i dodatkowe wymagania techniczne dotyczace materialu i systemu
zadaszenia sa niezbednym elementem oferty wykonawcy. Na etapie skladania
oferty, poza zgodnoscia z projektem wykonawca zadaszenia i dostawca
membrany zobowiazany jest przedstawic nastepujace informacje
udokumentowane certyfikatami, badaniami testowymi lub obliczeniami
statycznymi:
- Metoda analizy statycznej i budowy systemów z zastosowaniem tkanin
technicznych wg DIN - EN 1049."
Materialy te nie sa wymienione w rozdziale 9 SIWZ.
Naszym zdaniem zapisy te sa nieuprawnione zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie moze zadac zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga byc skladane.

Odpowiedz: Wymagane dokumenty wyszczególnione sa w punkcie 9.1 SIWZ, wykonawca
zobowiazany jest dolaczyc do oferty wszystkie dokumenty wyszczególnione w
tym punkcie i tylko te dokumenty. Zapisy w zalacznikach do SIWZ, przytoczone
w pytaniu, nie obowiazuja wykonawcy na etapie skladania oferty w niniejszym
postepowaniu przetargowym, odnosza sie one do etapu realizacji robót i beda
mialy zastosowaniu przy akceptacji proponowanego przez wykonawce materialu
lub systemu.
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