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L.dz.684 /JB/09 Gdynia, dnia 20.05.2009 r.

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:

216. Pytanie: Wedlug zalaczonych opisów technicznych prace rozbiórkowe budowlane winny
byc prowadzone w oparciu o oddzielny projekt rozbiórek. Z uwagi na brak w/w
dokumentacji (w tym równiez przedmiarów) rozumiemy, iz prace rozbiórkowe
nie wchodza w zakres zamówienia.

Odpowiedz: Roboty rozbiórkowe wchodza w zakres przedmiotu zamówienia i sa
wyszczególnione w punkcie 3.2 podpunkty od a) do i) SIWZ. Projekt budowlany
- Tom I rozdzial 7 R - rozbiórka istniejacych trybun, pawilonów i kas, dolaczono
do odpowiedzi z dnia 15.05.2009 r. w wersji papierowej i zamieszczono na
stronie internetowej w dniu 18.05.2009 r. W projekcie wykonawczym
rozbiórki ujete sa opisowo w Tomie I rozdzial 1 ZT, sa takze uwzglednione w
przedmiarze robót (Tom IV rozdzial 4.1 - roboty rozbiórkowe i
makroniwelacja).

217. Pytanie: Czy w zakres oferty wchodza 3 szt. hydrantów na miejskiej sieci
przebudowywanej w zwiazku ze zmiana przebiegu ulicy Olimpijskiej. Jezeli
tak, to prosimy o uzupelnienie projektu.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 59. Hydranty na sieci wodociagowej 0 225 PE w
ulicy Olimpijskiej wchodza w zakres przebudowy ulicy Olimpijskiej, nie sa
objete niniejszym zamówieniem.

218. Pytanie: Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego
wystepujacego na kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz: Jak udpuwiedz na pytanie 208.

219. Pytanie: W zwiazku z brakiem odrebnego opracowania dotyczacego Automatyki
Instalacji Wentylacji, prosimy o wskazanie, w którym kosztorysie nalezy
uwzglednic wycene okablowania i elementy instalacji automatyki? Czy w
kosztorysierobótelektrycznych,czy - wentylacji?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 147.

220. Pytanie: Czy Zamawiajacy uzupelni materialy przetargowe o specyfikacje materialowe
elementów automatyki i schematy automatyki?
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 147. Zamawiajacy nie uzupelni materialów
przetargowych.

221. Pytanie: Dotyczy siatki na elewacji. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego
rodzaju wykonczenia siatek elewacyjnych np. siatki ocynkowane, z drutu
jednolitego itp.?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju wykonczenia siatek
elewacyjnych.

222. Pytanie: Dotyczy polaczen typu Halfen
Prosimy o uzupelnienie informacji w zakresie projektowanych polaczen typu
Halfen przedstawionych na rzutach stropów w branzy konstrukcyjnej o
podanie typu zastosowanych laczników lub wartosci obciazen jakie lacznik
ma przeniesc (rysunki W-TR-KZ-2457 do 2468).

Odpowiedz: Nalezy dobrac laczniki tak, by przeniosly obciazenie momentem co najmniej 9
kNm, sila poprzeczna co najmniej 12 kN (np.Isokorb typ shock O, wg
zalaczonych rysunków karty katalogowej).

223. Pytanie: Dotyczyfaktury betonu AF
Na rzutach architektonicznych wystepuja oznaczenia AF- okreslajace
wykonczenie scian jako beton widokowy wylewany w matrycach
architektonicznych fakturowanych, w specyfikacji technicznej sa odniesienia
tylko do wykonczen AG- ( beton widokowy wylewany w matrycach
architektonicznych gladkich).
Czy Zamawiajacy moze okreslic jaka fakture betonu AF chcialby uzyskac
przedstawiajac wzorzec, lub okreslajac typ.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 214.

224. Pytanie: Bramki Wejsciowe: Jaka jest przewidziana stal na stelaz i obudowe rotorów
bramek wejsciowych? W specyfikacji jest mowa o stali nierdzewnej
kwasoodpornej austenitycznej OH18N9 lub cynkowana, a na rysunkach stal
czarna malowana proszkowo. Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz: W zalaczeniu przekazuje zamienna strone 72 z Tomu III Roz. 2 ST BU. Punkt
7.2.1.1 na tej stronie ST okresla material na stelaz, obudowe i rotor - stal czarna
ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie do kategorii C3/C4, malowana
proszkowo lub stal nierdzewna. Bramki ze stali nierdzewnej nalezy wbudowac w
budynek trybuny VIP, pozostale bramki nalezy wykonac ze stali czarnej
malowanej proszkowo. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dla bramek
wejsciowych nadrzedne sa parametry techniczne okreslone w Tomie I rozdzial 4
IT KS pkt. 2.1 i pkt. 2.2, a takze w Tomie III rozdzial 2 ST BU pkt. 7.2.1.1.1,
dotyczace prawidlowego runkcjonowania.

225. Pytanie: Bramki Wejsciowe: Jaka jest przewidziana stal na sam rotor bramek
wyjsciowych? W specyfikacji jest mowa o stali nierdzewnej kwasoodpornej
aust4:'uityczm:jOH18N9, a na rysunkach stal c:I.arna malowana proszkowo.
Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 224.
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226. Pytanie: Opis Robót: Czy dopuszczalne jest wykonanie pokrycia membranowego z
innego materialu niz obustronny Teflon (PTFE), jednoczesnie spelniajacego
wymagane parametry opisane w projekcie?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania pokrycia membranowego z innego
materialu niz obustronny Teflon (PTFE). Projekt zawiera dokladne parametry
przekrycia membranowego w Tomie III Roz. 1 ST T i Tomie III Roz. 3 ST TV
w punktach 3.2.5 i 3.5.5.10.

227. Pytanie: W opracowaniu pt:
TOM I, rozdzial 7 OP,OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE
TERENU,BRANZA: PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ jest:
2. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
W przypadku zadaszenia trybun nie stawia sie wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej. Zadaszenie to powinno spelniac co najmniej wymaganie
nierozprzestrzeniania ognia lub niezapalnosci, co odpowiada nastepujacym
klasom wg PN-EN 13501-1: klasa Al lub klasa A2 (sI, s2, s3, dO)lub klasa B
(sI, s2, s3, dO) dla materialów lub klasie BROOF(t1) dla przekrycia
dachowego. W przypadku uzycia na zadaszenie trybun materialu o innych
wlasciwosciach, nalezy uzyskac opinie Instytutu Techniki Budowlanej co do
mozliwosci jego zastosowania.
Natomiast w opracowaniu pt: PRZEBUDOWA STADIONU PILKARSKIEGO
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI, TOM III, rozdzial 1 ST T, OBIEKT:
TRYBUNY, TRYBUNY VIP, BRANZA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBIEKTÓW SPORTOWYCH Strona 46 (specyfikacja trybuny VIP), strona
45 (specyfikacja trybuny) :
3.2.5 Membrana dachowa.
Membrana nalezaca do grupy tkanin technicznych PTFE (wlókna szklane
pokryte teflonem) o nastepujacej charakterystyce:
- Ocena pozarowa (wg DIN 4102 Cz. 1 lub podobne) klasa B1 niepalny i nie
podtrzymujacy ognia
Prosimy o jednoznaczne okreslenie wytrzymalosci pozarowej membrany
dachowej i normy z tym zwiazanej.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia w zakresie membrany dachowej okresla specyfikacja
techniczna - Tom III rozdzial 1 ST T i Tom III rozdzial 3 ST TV (punkty 3.2.5 i
3.5.5.10). Nalezy stosowac membrane spelniajaca wymóg NIEZAPALNOSCI i
NIEKAPALNOSCI B (s.1, s.2, s.3) d O.

228. Pytanie: Prosimy o okreslenie, które spoiny konstrukcji stalowej zadaszenia trybun
oprócz spoin stykajacych sie z powierzclUlia membrany powinny byc
szlifowane? Stwierdzenie pojawiajace sie w dokumentacji przetargowej
"(...)widoczne ~poiny szlijuwune (..)" jest malo precyzyjne. Zwracamy uwage,
ze proces szlifowania spoin jest cenotwórczy.

Odpowiedz: Ze wzgledu na trwalosc membrany (przeciwdzialanie mozliwosci przecierania
sie membrany na ostrych krawedziach, nierównosciach itp.), szlifowania (bez
oslabiania nosnosci spoiny) wymagaja spoiny mogace stykac sie z membrana.
Analogicznemu szlifowaniu podlegaja takze zewnetrzne spoiny przy slupach z
rur okraglych (SI i Sla) i widoczne od spodu spoiny przy dolnych pasach
dzwigarów kratowych. W innych miejscach, szlifowanie prawidlowo
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wykonanych spoin (bez ostrych krawedzi i wiekszych nierównosci) nie jest
konieczne.

229. Pytanie: Prosimy o precyzyjne okreslenie jaki procent spoin czolowych ma zostac
poddany badaniom ultradzwiekowym, a jaki procent spoin pachwinowych ma
zostac poddany badaniom magnetyczno-proszkowym? Zapis "(...) dodatkowo
nalezy prowadzic badania ultradzwiekowe (UT) dla spoin czolowych i
magnetyczno-proszkowe (MT) dla spoin pachwinowych (...)" pozostaje w
sprzecznosci z zapisami normy PN-B-06200:2002, która okresla jaki procent
spoin nalezy poddac badaniom w przypadku konstrukcji stalowej klasy 2.
Zwracamy uwage, ze proces badan spoin jest cenotwórczy.
wg PN-B-06200:2002
(...) Dla konstrukcji klasy 2 - zakres obejmujacy 5% ogólnej liczby styków
doczolowych oraz 1% lacznej dlugosci spoinpachwinowych. (...)

Odpowiedz: Przytoczony w pytaniu fragment opisu technicznego nie jest w sprzecznosci z
zapisami PN-B-06200:2002. W dalszej czesci tego opisu zostalo podane, ze
zakres badan nieniszczacych UT i MT ma byc nie mniejszy niz wymagany w
PN-B-06200:2002. Oznacza to, ze w przypadku tej konstrukcji (klasy 2)
badaniom musi byc poddane 5% ogólnej liczby spoin czolowych i 1% ogólnej
dlugosci spoin pachwinowych (zgodnie z wytycznYmi PN-B-06200). W
przypadku wykrycia niedopuszczalnych dla danego poziomu jakosci spoin,
niezgodnosci spawalniczych w zlaczu, zakres badan ulega rozszerzeniu -
zgodnie z PN-B-06200:2002 oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru. W przypadku
wykrycia powtarzajacych sie niezgodnosci spoin, badania UT/MT powinny byc
rozszerzone na cala serie/grupe polaczen, w których niezgodnosci wykryto
(100% polaczen w danej serii/grupie). W przypadku watpliwosci co do jakosci
spoin, nadzór budowy moze takze wymagac wykonania dodatkowych badan UT
lub MT - przy duzej ilosci spoin montazowych moze to prowadzic do znacznego
rozszerzenia zakresu badan UT lub MT. Nalezy przyjac takze, ze w 100% beda
podlegaly badaniom UT/MT ewentualne dodatkowe styki warsztatowe nie ujete
w projekcie wykonawczym.

230. Pytanie: Czy miski WC oraz pisuary nalezy montowac przy pomocy stelazy czy WC
przyjac kompakty stojace a pisuary mocowane bezposrednio do scian?

Odpowiedz: Rysunki architektoniczne okreslaja szczególowo zastosowanie misek
ustepowych kompaktowych stojacych, pisuary przy scianach murowanych
montowac nalezy bezposrednio, przy scianach gipsowo-kartonowych za
pomoca stelaza systemowego.

211. Pytanie: Co oznacza wykomlnie wanclalooclpome (wykonanie z nierdzewni czy
ceramiki)?

Odpowiedz: Miski ustepowe, pisuary i umywalki toalet ceramiczne.

232. Pytanie: Czy wszystkie baterie oraz zawory przy pisuarach maja byc sterowane
fotokomórka czy zastosowac zwykle baterie oraz zawory?

Odpowiedz: W projekcie zastosowano rozwiazania standardowe. Zastosowanie baterii i
zaworów przy pisuarach sterowanych fotokomórka nie jest wymagane.
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233. Pytanie: W otrzymanej dokumentacji projektowej sanitarnej Projekt instalacji wod-kan
w punkcie 3.4 jest: W niniejszym projekcie nie uwzgledniono zestawienia
przyborów sanitarnych (wg.arch.-bud.).
W projektach architektonicznych nie znalezlismy zestawienia przyborów ani
okreslenie standardu ich wykonania.
Z uwagi na róznice cenowe zastosowanej armatury prosimy o okreslenie
przykladowychtypów- sanitariatów, umywalek, baterii itp.

Odpowiedz: Przybory sanitarne zgodnie z rysunkami architektonicznymi, Zamawiajacy nie
dostarczy zestawienia przyborów. Nalezy stosowac:

)( wszystkie baterie umywalkowe niklowane, wyposazone w glowice
ceramiczne i zawory podumywalkowe, zamontowane na instalacji
doprowadzajacej wode do baterii

)( w toaletach dla widzów na trybunach nalezy stosowac baterie z
regulowanym wyplywem wody (min. 41/min, max. 61/min) uruchamianym
przez nacisniecie przycisku; standard nie gorszy niz Oras Polska linia
SAGA

)( w pomieszczeniach z miejscowym przygotowaniem wody, np. w bufetach i
pomieszczeniach medycznych, nalezy stosowac baterie wspólpracujace z
przeplywowymi podgrzewaczami wody; standard nie gorszy niz Oras
Polska linia SAGA

)( w calorocznych toaletach na trybunie VIP, toaletach administracji oraz
toaletach restauracji/handlu nalezy stosowac baterie z regulowanym
wyplywem wody (61/min,pisuary 91/min)uruchamianym przez nacisniecie,
mieszaczem i mozliwoscia ustawienia temperatury poprzez obrót glowicy
w zakresie 180 stopni, z mozliwoscia blokady max. temperatury wody
cieplej np. do 40 st C; standard nie gorszy niz PRESTO 2000 lub
HANSGROHE linia FOCUS

)( w pomieszczeniach zaplecza gastronomii nalezy stosowac baterie z
regulowanym wyplywem wody (1Ol/min), z mieszaczem i wylewka
kuchenna, wyjmowana, z mechanizmem splukujacym i regulowanym
strumieniu wody; standard nie gorszy niz Oras Polska linia Awenta lub
Presto

)( baterie pisuarowe niklowane, wyposazone w glowice ceramiczne, zawory i
instalacja laczeniowa podtynkowa, z regulowanym wyplywem wody
(91/min) uruchamianym przez nacisniecie przycisku; standard nie gorszy
niz Presto lOA

)( baterie prysznicowe niklowane, wyposazone w glowice ceramiczne,
pokretla chrom, wylewka stala dwupolozeniowa, o kacie nachylenia 17 lub
25 stopni z bateria mieszajaca jedno, z regulowanym wyplywem wody
(1Ol/min) i mozliwoscia regulacji czasu wyplywu, uruchamianym przez
nacisniecie przycisku, zawory i instalacja laczeniowa podtynkowa;
dopuszcza sie zastosowanie panela natryskowego ze stali nierdzewnej,
ustawienie temperatury poprzez obrót glowicy w zakresie 180 stopni, z
mozliwoscia blokady max. temperatury wody cieplej; standard nie gorszy
niz PRESTO lub HANSGROHE Polska linia Focus/Team Compact Sport.

234. Pytanie: Prosimy o przeslanie specyfikacji technicznej dotyczacej ceramiki i armatury
sanitarnej ?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 233.
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235. Pytanie: Na rysunku W-ZT-IE-0156 - Schemat rozdzialu energii - w RSN sa
przekladniki - jakie sa ich parametry techniczne?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 200.

236. Pytanie: Prosimy o dostarczenie projektu wnetrz na który powoluje sie Projektant przy
wykazach wyposazenia technologicznego, w szczególnosci dotyczy lad
barowych i pólek ekspozycyjnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dostarczy projektu wnetrz. Wyposazenie technologiczne, pólki
ekspozycyjne, lady (o ile nie okresla tego szczególowo projekt oraz ST, w tym
glównie ppkt 15.5.6.14) nalezy wykonac zgodnie z kolorystyka obiektu bialo-
szaro-grafitowo z elementami stali nierdzewnej (lub aluminium) wg RAL 90l0-
7030-7039 + stal inox (ew. RAL 9006). Dopuszcza sie wprowadzenie koloru na
niewielkich powierzchniach: zóltego (RAL 1017;1018), niebieskiego (RAL
5015,5024) i ew. pomaranczowego (RAL 2009).

237. Pytanie: Prosimy o podanie kolorystyki mebli i lad barowych.
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 236. Dodatkowe informacje odnosnie wyposazenia

ujete sa w Tomie III Zestawienie wyposazenia.

238. Pytanie: Jakie rodzaje biletów beda stosowane?
Odpowiedz: Beda stosowane:

Je bilety papierowe z nadrukiem kodu kreskowego
Je bilet wydrukowany samodzielnie przez kibica w domu
Je bilety papierowe z chipem RFID (MIFARE)
Je karty plastikowe z chipem RFID (MIFARE), w tym karnety, karty kibica i

karty specjalne (techniczne).

239. Pytanie: Przez jakie kanaly dystrybucji bedzie realizowana sprzedaz biletów?
Odpowiedz: Sprzedaz biletów realizowana bedzie przez punkty przedsprzedazy (klubowe

kasy biletowe, kasy posredników) i przez internet (klubowy sklep internetowy
dla posiadaczy identyfikatorów MIFARE i sklep www. z wydrukiem
biletów/rezerwacji na domowej drukarce).

240. Pytanie: Czy Zamawiajacy przewiduje stosowanie jednoczesnie biletów anonimowych i
spersonalizowanych?

Odpowiedz: Zamawiajacy, w zaleznosci od rodzaju imprezy, przewiduje stosowanie
jednoczesnie biletów anonimowych i spersonalizowanych.

241. Pytanie: Jakie dane osobowe beda zbierane i gromadzone w przypadku biletów
spersonalizowanych?

Odpowiedz: Zbierane i gromadzone beda dane zgodne z ustawa o bezpieczenstwie imprez
masowych (imie, nazwisko, PESEL w przypadku imprez sportowych
podwyzszonego ryzyka oraz meczy pilkarskich, a w przypadku meczów pilki
noznej w ramach ligi zawodowej dodatkowo wizerunek kibica).

242. Pytanie: Jak ma wygladac stanowisko kasowe na stadionie? Czy najego wyposazeniu
ma sie równiez znalezc czytnik kart MIFARE?

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wyposazenie stanowisk kasowych w :
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.Je blat wykonany z plyty MDF, stanowisko komputerowe (biurko z krzeslem) -
uwaga - wyposazenie to nie zostalo uwzglednione w Tomie III - Zestawienie
wyposazenia

.Je komputer klasy PC lub notebook z niezbedna aplikacja do sprzedazy biletów
jednorazowych i karnetów

.Je drukarke laserowa do biletów papierowych

.Je czytnik kodów kreskowych

.Je czytnik kart plastikowych (MI FARB)

.Je drukarke fiskalna.

243. Pytanie: Czy Zamawiajacy przewiduje wyrabianie Kart Kibica w klubie, jesli tak to czy
nalezy przewidziec w kalkulacji drukarke termotransferowa do drukowania kart
plastikowych, ile i o jakich parametrach?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje wyrabianie kart kibica w klubie -klub bedzie wydawal
kibicom identyfikatory MIFARB. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe 2
drukarek termotransferowych z laminowaniem ochronnym do kart plastikowych
o wydajnosci minimum 2.500 kart miesiecznie kazda.

244. Pytanie: Czy na bilecie ma byc umieszczany adres zamieszkania kibica?
Odpowiedz: Na bilecie maja byc zawarte dane zgodne z ustawa o bezpieczenstwie imprez

masowych, adres nie ma byc umieszczany.

245. Pytanie: Czy dane personalne kibica (Imie, nazwisko, PESEL maja byc zawarte w
kodzie kreskowym czy przypisane do unikatowego kodu kreskowego w bazie
danych o kibicach?

Odpowiedz: Dane kibica maja byc zawarte w kodzie kreskowym, kod ma byc unikatowy i
jednoznacznie wskazywacjaka osoba jest wlascicielem danego biletu.

246. Pytanie: Czy system ma umozliwiac sprzedaz biletów przez Internet z mozliwoscia
samodzielnego wydruku biletu w domu przez kibica (print@home)?

Odpowiedz: System ma umozliwiac sprzedaz biletów przez internet z mozliwoscia
samodzielnego wydruku biletu przez kibica w domu.

247. Pytanie: Czy system sprzedazy ma obslugiwac jedynie stadion pilkarski czy równiez
inne obiekty Zamawiajacego?

Odpowiedz: System sprzedazy ma obslugiwac tylko stadion pilkarski.

248. Pytanie: Czy dla sprzedazy internetowej w sklepie WWW ma byc wykonana
zindywidualizowana szata graficzna?

Odpowiedz: Dla sprzedazy internetowej w sklepie www. ma byc wykonana
zindywidualizowana szata graficzna

249. Pytanie: Czy sklep WWW bedzie posiadal osobny adres internetowy wskazany przez
Zamawiajacego?

Odpowiedz: Sklep www. bedzie posiadal osobny adres internetowy wskazany przez
Zamawiajacego.

250. Pytanie: Czy w sklepie internetowym platnosci beda splywaly bezposrednio do
Zamawiajacego, klubu lub organizatora, który podpisze umowe z akceptantem
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platnosci elektronicznych czy bedzie to operator (zewnetrzna firma)
realizujaca sprzedaz na rzecz klubu?

Odpowiedz: W sklepie internetowym platnosci maja splywac bezposrednio do klubu.

251. Pytanie: Czy opisana opcja "sprzedazy szybkiej" ma byc dostepna równiez przy
sprzedazy przez Internet, czy tylko przy sprzedazy w kasie stadionu?

Odpowiedz: Opcja "sprzedazy szybkiej" ma byc dostepna tylko w kasie stadionu.

252. Pytanie: Czy w systemie musi istniec mozliwosc definiowania róznych cen w zaleznosci
od kanalu dystrybucji?

Odpowiedz: System ma definiowac rózne ceny w zaleznosci od kanalu dystrybucji.

253. Pytanie: Czy czytniki biletów maja pracowac samoobslugowo, bez udzialu osób trzecich,
np. ochrony?

Odpowiedz: Sprawdzarki biletów maja pracowac samoobslugowo, czyli zwolnienie
kolowrota ma byc automatyczne, bez udzialu osób trzecich.

254. Pytanie: Czy czytniki biletów maja byc zainstalowane w konstrukcji kolowrota?
Odpowiedz: Sprawdzarki biletów maja byc zainstalowane w kolowrotach w sposób

uniemozliwiajacy ich przypadkowe uszkodzenie, demontaz lub rozlaczenie.

255. Pytanie: Czy czytniki maja odczytywac równiez bilety formatu A4 wydrukowane przez
kibica w domu?

Odpowiedz: Czytniki maja odczytywac równiez bilety formatu A4 wydrukowane przez kibica
w domu.

256. Pytanie: Czy czytniki maja posiadac jeden uniwersalny czytnik do wszystkich form
biletów, czy moga byc wyposazone w osobne czytniki do kodów kreskowych i
osobne do chipów RFID?

Odpowiedz: Sprawdzarki biletów maja byc wyposazone w jeden uniwersalny czytnik.

257. Pytanie: Czy w przypadku ponownego uzycia biletu przez kibica system kontroli ma
tylko rejestrowac informacje o ponownym uzyciu biletu i informowac o tym
ochrone, wpuszczajac kibica na obiekt czy ma uniemozliwic wejscie kibica na
obiekt, poprzez nieotworzenie kolowrotu i równoczesne przekazanie informacji
do ochrony?

Odpowiedz: W przypadku ponownego uzycia biletu system ma uniemozliwic wejscie na
obiekt poprzez nie otworzenie kolowrotu i równoczesne przekazanie informacji
do ochrony.

258. Pytanie: Co oznacza sformulowanie, ze system ma wspierac dwa typy wejsc,
jednokrotne oraz wielokrotne? Czy chodzi tu o bilety jednorazowe i karnety,
czy mozliwosc ponownego wejscia na obiekt po zczytaniu biletu na
sprawdzarce wyjsciowej czyli po opuszczeniu obiektu przez kibica?

Odpowiedz: Przytoczone w pytaniu sformulowanie oznacza, iz zarówno bilety jednorazowe
jak i karnety moga wejsc na dany mecz tylko jeden raz. Dla kart specjalnych
(technicznych) wymagana jest mozliwosc wielokrotnego wejscia.

259. Pytanie: Czy czytniki biletów maja byc wyposazone w wyswietlacz LCD?
Odpowiedz: Czytniki biletów maja byc wyposazone w wyswietlacz LCD.
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260. Pytanie: Czy czytniki biletów maja posiadac sygnalizacje swietlna i dzwiekowa?
Odpowiedz: Czytniki biletów maja byc wyposazone w sygnalizacje swietlna i dzwiekowa

(sygnalizacja ma jednoznacznie wskazywac na bilet wazny i niewazny).

261. Pytanie: Jakiej wielkosci wizerunek ma byc rejestrowany w systemie nadzoru wideo?
Odpowiedz: Ma byc rejestrowany wizerunek zgodnie z norma PN-EN 50132-7, dla potrzeb

identyfikacji powinien zajmowac przynajmniej 120 % wysokosci ekranu
monitora, kat widzenia twarzy nie moze przekraczac 15%.

262. Pytanie: Jakie dane osobowe kibica maja byc powiazane z wizerunkiem kibica
przechodzacego przez kolowroty?

Odpowiedz: Z wizerunkiem kibica przechodzacego przez kolowroty maja byc powiazane
dane osobowe zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczenstwie imprez
masowych (imie, nazwisko, PESEL) oraz numer miejsca w sektorze.

263. Pytanie: Czy kibicowi ma byc robione zdjecie w momencie wychodzenia z kolowrotu,
czy w momencie czytania biletu, czy tez ma byc archiwizowany material wideo
z calego procesu wejscia, który umozliwia przypisanie danych z biletu do
wizerunku kibica (stopklatka z dowolnego momentu wejscia z mozliwoscia
przewijania sekwencji do przodu i do tylu)?

Odpowiedz: Zgodnie z projektem monitoringu i naglosnienia ma byc archiwizowany material
wideo z calego procesu wejscia, który umozliwi przypisanie danych z biletu do
wizerunku kibica (stopklatka w momencie wychodzenia z kolowrotu z
mozliwoscia przewijania sekwencji do przodu i do tylu).

264. Pytanie: Czy studnia wodomierzowa ma byc wykonana z typowych kregów
prefabrykowanych ,czy ma byc wylewana na mokro?

Odpowiedz: Studnia wodomierzowa ma byc wykonana jako prefabrykowana. W zalaczeniu
schemat komory prefabrykowanej (wersja papierowa i elektroniczna).

265. Pytanie:Komorana istniejacymkolektorze1200mm - prosimyo podanietechnologii
wykonania wlaczenia, sposobu zabezpieczenia wykopu. Ponadto prosimy o
przeslanie warunków technicznych i uzgodnien z gestorem sieci.

Odpowiedz: Komore rewizyjna nalezy wykonac na czynnym kolektorze, w wykopie
otwartym, zgodnie z dolaczonym projektem przylacza kanalizacji deszczowej -
komora rewizyjna - konstrukcja (opis techniczny i rysunek ZT-KR-I014 w
wersji papierowej i elektronicznej). Kolektor nalezy w obrebie umocnionego
wykopu zabezpieczyc przed uszkodzeniem i osunieciem. Nalezy ocenic stan
istniejacej lawy fundamentu pod kolektorem i w przypadku jej dobrego stanu
powiazac z fundamentem projektowanej komory. W przypadku zlego stanu lub
braku lawy pod kolektorem wykonac nowa lawe z pólotulina (beton C16/20). Po
wykonaniu fundamentu, obetonowaniu do wysokosci pólki i wykonaniu scian z
przylaczem usunac odpowiedni fragment kolektora z komory i dokonczyc
budowe komory. Przedmiot zamówienia obejmuje takze rozbiórke i odtworzenie
nawierzchni drogowej ulicy Stryjskiej po wykonaniu komory i kanalu
deszczowego (warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na calej
szerokosci jezdni, na dlugosci wykopu - podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego gr. 13 cm, podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm). W zalaczeniu kopia uzgodnienia przylacza kanalizacji
deszczowej UGD.JaR-7332-l/294b/2426/2009/2244 z dnia 8 maja 2009 r.
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266. Pytanie: Jaka ilosc kolowrotów jest potrzebna: pojedynczych i podwójnych? Z rysunku
"W-ZT-IT-KS-1065 Plan kontroli wejsc" wynika, ze podwójnych powinno
byc 20 sztuk a pojedynczych sztuk 1. Prosze o okreslenie ilosci oraz
parametrów jak i funkcji, które powinny posiadac kolowroty.

Odpowiedz: W ocenie Zamawiajacego :
x na rysunkach W-ZT-1002 oraz W-OT-AR-3002 - ilosc kolowrotów

pojedynczych- 1szt, ilosc kolowrotów podwójnych -20szt.
x na rysunku W-TV-AR-400l dodatkowo bramki wejsciowe wbudowane w

trybune VIP - 5szt. (w tym jedna dla niepelnosprawnych).
Parametry techniczne kolowrotów -jak odpowiedz na pytanie 224.

267. Pytanie: W jakim systemie zaprojektowane zostaly siatki elewacyjne ze stali
nierdzewnej, prosimy o podanie producenta.

Odpowiedz: Siatki elewacyjne ze stali nierdzewnej w systemie x-trend; producent - Cra.
Stabl. Jest to siatka wykonana z kabli (7x7) ze stali nierdzewnej l4x24.2, okucia
ze stali nierdzewnej, wysoka odpornosc na korozje (wg rysunków W-T-AZ-
2221, W-TV-AZ-422l, W-T-AD-4363).

268. Pytanie: Prosimy o zestawienie elementów Halfe (typ oraz ilosc) , które wskazano na
rysunkach montazowych rzutów galerii czesc 1-6 (W-TR-KZ-2463-2468).

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 222. W ocenie Zamawiajacego na wskazanych
rysunkach wystepuja 62 szt. elementów typu Halfen.

269. Pytanie: Przeslany przez Panstwa rys. W-T-AZ-222l jest nadal niekompletny. Prosze o
ponowne przeslania.

Odpowiedz: W wersji papierowej dokumentacji kompletny rysunek jest zamieszczony w
Tomie II rozdzial 1 A - Zestawienia. Zamawiajacy ponownie zamieszcza na
stronie internetowej kompletna wersje elektroniczna rysunku W-T-AZ-222l.

270. Pytanie: W dokumentacji projektowej konstrukcji stalowej okreslono wykonanie
konstrukcji ze stali S 235. Prosimy o potwierdzenie klasy stali.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stosowac nalezy
rózne rodzaje stali konstrukcyjnej, zasadniczo stal mozna podzielic na stal:

a) konstrukcji zadaszenia - l8G2A (S355J2G3), St3S (S235JR), St3S
(S235JRH), St3S (S235J2G3)

b) konstrukcji masztów oswietleniowych - S355J2
c) drobnych elementów stalowych - l8G2A (S355J2G3), St3S (S235JR).

271. Pytanie: Ze wzgledu na róznice w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie oraz w
wersji papierowej, przekazanej wykonawcy, opisu technicznego dotyczacym
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej (w wersji elektronicznej
zalozono system 3-warstwowy grubosci 200 um, a w wersji papierowej i
specyfikacji technicznej pojawia sie system 5-warstwowy grubosci 320 um) oraz
ze wzgledu na bledny naszym zdaniem zapis w opisie technicznym (TII,
Rozdzial 1,2,3, K) (...) Proponowany system jest zgodny z norma PN-EN ISO
/2944-5 - numer A5M()2/C5-M/H luh A5M()filC5-M/H () gruh(),~d NFDT
320um (...) prosimy o okreslenie jaki system malarski nalezy przyjac do wyceny
konstrukcji stalowej.
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Zwracamy uwage, ze system A5M.02/C5-M/H wg normy PN-EN ISO 12944-5
nie jest systemem przewidzianym dla srodowiska C5-M (morskie) o trwalosci H
(powyzej 15 lat).

Odpowiedz: Dla stalowych elementów konstrukcyjnych (zadaszenie trybun, pomosty,
podesty, platformy, konstrukcje wsporcze telebimów i tablic wyników, elementy
wsporcze instalacji, itp.) nalezy stosowac system o grubosci min. 320/-lm,
zlozony z 5 warstw :

l. warstwa gruntujaca - farba epoksydowa wysoko cynowa TEKNOZINC 80
SE-grubosc suchej powloki lx40 /-lm

2. miedzywarstwa - farba epoksydowa z wypelniaczem platkowym MIOX-
TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX - grubosc 100 /-lm

3. miedzywarstwa - farba epoksydowa z wypelniaczem platkowym MIOX-
TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX -grubosc 100 /-lm

4. warstwa wierzclmia - farba poliuretanowa TEKNODUR 0050 RAL 9006 -
grubosc 40 /-lm

5. warstwa wierzclmia - farba poliuretanowa TEKNODUR 0050 RAL 9006 -
grubosc 40 /-lm.

Nalezystosowacpowyzszyzestaw lub systemco najmniejrównorzedny.
Jest to systemzgodnyz systememo symboluA5M.06(wg PN-ENISO 12944-
5:2007), który dla srodowiska C5-M ma trwalosc H (powyzej 15 lat) - stad
zamieszczona w opisie teclmicznym nazwa uwzgledniajaca powyzsze
informacje (symbol systemu/kategoria korozyjnosci/trwalosc) - A5M.06IC5-
MIR.

272. Pytanie: Roboty Drogowe: Czy w zakresie oferty nalezy uwzglednic odtworzenie
chodnika ulicznego wzdluz jezdni ulicy Stryjskiej? W przekazanej
dokumentacji sa rozbiezne informacje (specyfikacja: Tom I Rozdzial 6D, str. 3
i 4). Prosimy o uzupelnienie informacji i dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz: W zalaczeniu przekazuje zamienny rysunek W-ZT-DR-I081 (w wersji
papierowej i elektronicznej) z Tomu I rozdzial 6 D - Drogi, makroniwelacja,
uwzgledniajacy wykonanie nowego chodnika ulicznego wzdluz jezdni ulicy
Stryjskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tego chodnika.
Informuje jednoczesnie, iz rysunek ten uwzglednia zmiane nawierzchni
parkingu na kostke betonowa typu Holland.

273. Pytanie: Roboty Drogowe: W przekazanych materialach brak jest szczególowych
informacji o nawierzclmiach betonowych. Prosimy o uzupelnienie informacji i
dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz: W zalaczeniu przekazuje zamienna specyfikacje teclmiczna dla robót drogowych
w zakresie nawierzclmi i chodników (Tom III ST ZT -wymagania ogólne -
zagospodarowanie terenu) w wersji papierowej i elektronicznej.

274. Pytanie: Roboty Drogowe: Jaki jest wymiar obrzezy betonowych? W przedmiarze (drogi
i nawierzclmie Etap l poz. 2.12) jest podany wymiar 30x8 centymetrów, a w
specyfikacji i na rysunkach 25x8 centymetrów. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie, który z tych wariantów nalezy uznac za obowiazujacy?

Odpowiedz: Nalezy stosowac obrzeza zgodne z projektem i specyfikacja techniczna, czyli
25x8.
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275. Pytanie: Roboty Drogowe: Czy obszar nawierzchni asfaltowej lezacy przy ul.
Olimpijskiej (rysunek W-ZT-DR-1081) znajdujacy sie poza zakresem terenu
objetego wnioskiem (rysunek W-ZT-1002) nalezy uwzglednic w cenie
ofertowej?

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych w zakresie
wynikajacym z rysunku W-ZT-DR-1081 oraz zgodnie z dyspozycjami punktu
3.4 SIWZ.

276. Pytanie:drogi i parkingi:Jakiegorodzajuobrzezanalezyzastosowac- typowe betonowe
8/30/100 zgodne z opisem przedmiaru, czy betonowe 8/25/100 kolor jasny
granit zgodne z opisem dokumentacji drogowej, która sugeruje obrzeza
rodzaju la Linia z serii TOP EXLUSIVE w cenie netto 270,0 zl/mb?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 273 - zarówno obrzeze jak i plytki z kostki betonowej
40x40x8 i 20x20x8 nalezy stosowac z tego samego rodzaju materialu, plytki
ukladac zgodnie z przekazanymi w zalaczeniu wytycznymi (wersja papierowa i
elektroniczna).

277. Pytanie: Nowy rysunek zamienny W-Z-T-IE-0156 (glówny schemat zasilania) jest
nieczyteiny, glównie chodzi o zapis na rozlacznikach w polach zasilajacych - czy
to sa moze cewki wylaczajace?

Odpowiedz: Rozlaczniki w polach zasilajacych nie posiadaja cewek wylaczajacych. Symbole
przy rozlacznikach symbolizuja:
1. blokade zamkniecia uziemnika przy zalaczonym rozlaczniku oraz

zamkniecia rozlacznika przy zalaczonym uziemniku.
2. mozliwosc zablokowania napedu rozlacznika np. kluczem lub klódka.

278. Pytanie: Czy wskaznik przeplywu pradu zwarciowego i przetwornik pomiarowy
narysowany pod rozdzielnicajest w niej czy poza rozdzielnica?

Odpowiedz: Wskaznik przeplywu pradu zwarciowego zlokalizowany jest zgodnie z rys. nr
W-ZT-IE-0157 nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do stacji natomiast
przetworniki pomiarowe mocowane sa na kablach zasilajacych w polu
zasilajacym.

279. Pytanie: Czy sajakies blokady pomiedzy zasilaniami?
Odpowiedz: Pomiedzy zasileniami nie sa przewidziane blokady. Sekcja 1 rozdzielnicy SN

pracuje jako przelotowa.

280. Pytanie: Czy jest przewidziany w rozdzielnicy SZR?
Odpowiedz: W rozdzielnicy SN nie jest przewidziany uklad SZR.

281. Pytanie: Jaki typ wylaczników ma byc zastosowany?
Odpowiedz: W polach transformatorowych przewidziano wylaczniki w izolacji SF6

wyposazone w zabezpieczenie przed skutkami zwarc miedzyfazowych i zwarc
doziemnych z jednoczesna mozliwoscia wyboru krzywych wyzwalania.
Zab~zpi~cz~ni~ autonomiczne nie wymagajac~ dodatkow~go zasilania.
Przekladniki pradowe do zabezpieczen oraz wskaznika pradu zwarciowego w
zaleznosci od przyjetego producenta.

282. Pytanie: Technologia prózniowa czy SF6?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 281.
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283. Pytanie: Jakie przewiduje sie zabezpieczenia?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 281.

284. Pytanie: Jakie wartosci przekladników w polach z wylacznikami? i czy te przekladniki
maja byc zabudowane na wylaczniku czy osobno?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 281.

285. Pytanie: Jaka przekladnia i parametry przekladników Ferrantiego?
Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 281.

286. Pytanie: Brak rysunku pokazujacego trase szynoprzewodów laczacych transformatory z
rozdzielnia RGNN co uniemozliwia nam ich wycene.

Odpowiedz: Trasa mostu szynowego pomiedzy transformatorami a poszczególnymi sekcjami
rozdzielni glównej RGNN pokazana jest na rysunku W-T-IE-2622.

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

zalaczniki :
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