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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 :

401.Pvtanie: Konstrukcja stalowa. Prosimy o podanie wartosci sil obliczeniowych
(wyrywajaca lub sciskajaca, sila scinajaca ewentualnie moment zginajacy)
wystepujacych w stopie slupów S-l i S-l a. Dodatkowo prosimy o podanie
wielkosci geometrycznych podloza (odleglosci krawedziowe itp.) oraz klase
betonu.

Odpowiedz: Slupy S1 i S1a nie sa ustawione na stopach, ale na konstrukcji
zelbetowej trybun. Wymiary i odleglosci wynikaja z rysunków.
Sily (w zaokragleniu) w sworzniu, przy podstawie slupa wynosza (rys.W-TV-
KD-4501):
· Slup SI - Nmax=1150, V1=20, V2=8kN (V2 - w kierunku podluznym)

Nmin=-290, VI =5, V2=8kN - wyrywanie· Slup SI a - Nmax=2050, V1=40, V2=8kN, Nmin=-470, V1=10, V2=2kN -
wyrywanIe.

Podloze beton B37 (rama w konstrukcji zelbetowej); odleglosci:
-wzdluz krawedzi 120mmdla S1 i S1a
- od lica ramy 85mm dla S1 i 70mm dla Sla.

402. Pytanie: Konstrukcja zelbetowa. Prosimy o sprecyzowanie, które elementy zelbetowe
powinny byc wylane z betonu architektonicznego widokowego-gladkiego.
Dokumentacja projektowa (rzuty przyziemia oraz galerii) oraz odpowiedz nr 214
(z 15.05.09 r.) wskazuja jedynie na czesc scian przyziemia (w tym sciany
schodów) oraz sciany womitorium, natomiast specyfikacia techniczna ( TOM III
Rozdzial 1- Trybuny pkt. 3.5.4.1.3 Wytyczne dla betonów widokowych) oraz
opis techniczny (TOM II, Rozdzial la Trybuny pkt.10.3.2. Betony
architektoniczne) zawieraia informacie o wykonaniu z betonów
architektonicznych trybun widowni oraz scian "pozostaiacych iako
niewvkonczone".

Odpowiedz: Z betonu architektonicznego widokowego - gladkiego nalezy wykonac zgodnie
ze specyfikacja techniczna - Tom III rozdzial 1 - TRYBUNY, opisem
technicznym - Tom II rozdzial lA - TRYBUNY, pkt. 10.3.2 i Tom II
rozdzial 3A - TRYBUNA VIP, pkt. 11.8.2 - trybuny widowni i wszystkie sciany
pozostajace jako niewykonczone.

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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