Hipodrom Sopot
stron: 3

Sopot, 16 sierpień 2012
L.dz. 2/08/R/12

Dotyczy: Realizacji kontraktu pn. Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie
wraz z remontem i rozbudową, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 – Budynek nr 2 Hala Ujeżdżalni.

Niniejszym publikujemy część 1 (1-11) pytań i odpowiedzi do
toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Na stronie Zamawiającego znajduje się przedmiar robót CDI 360/07/2010. Czy jest to
przedmiar właściwy czy tylko aktualizacja (uzupełnienie) innego przedmiaru, ponieważ
ilości stóp i ław żelbetowych w nim zawarte znacznie różnią się od rysunków konstrukcji?
ODPOWIEDŹ: Należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiary są tylko pomocnicze.
2) Zamawiający zdemontował siedziska trybun. Czy istnieje możliwość ocenienia stanu
technicznego siedzisk przez Oferenta?
ODPOWIEDŹ: Tak, siedziska trybun są w magazynie Hipodromu. Oględzin można
dokonać po umówieniu się z Zamawiającym, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
3) Na wizji lokalnej nie zauważono 2 z 3 szt. stolarki drzwiowej przeznaczonej do ponownego
wykorzystania w elewacji zachodniej (osie 5-8) rys 0803 02 22. Czy drzwi zostały
zdemontowane? Czy w wycenie należy założyć nową stolarkę drzwiową?
ODPOWIEDŹ: Należy wycenić nową stolarkę drzwiową szt. 2
4) Dot. projektu konstrukcji: stopa S6 posiada różne wymiary na rys 2K-10.1 (150x220cm)
oraz na rys 2K-1-1 (150x250 cm); wysokość stopy h=50 cm na rys 2K-1-1, a na rys 2K-10.1
h=35 cm. Prosimy o wyjaśnienie, które wymiary są poprawne?
ODPOWIEDŹ: Prawidłowy wymiar stopy 150x220x35. Dla wyjaśnienia załączamy rysunki.
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5) Dot. projektu konstrukcji: istnieje rozbieżność w numeracji stóp. Na rys K1-1 jest stopa S10,
S10.01, a na przekroju rys 2K-7 jest przekrój stopy S10.02. Prosimy o wyjaśnienie której
stopy dotyczy przekrój 2K-7?
ODPOWIEDŹ: na rys. 2K-7 znajdują się trzy rodzaje stóp: S-10, S-10.1, S-10.2. Na rzutach
zostały oznaczone tymi samymi symbolami.
6) Dot. projektu konstrukcji: stopa S8 posiada na rys 2K-1-1 dwa różne wymiary 214x110x35
oraz 230x230x35. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
ODPOWIEDŹ: Na rzucie jest pomyłka w oznaczeniu. Stopa S8 ma wymiary 214x110x35,
natomiast stopa o wymiarach 230x230x35 to S7. Poprawiono na rysunku. Załączamy
rysunki.
7) Dot. projektu konstrukcji: na rysunkach 2K-1-1 oraz 2K-1-2 brak stopy S9. Prosimy o
wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ: Jest to luka w numeracji.
8) Dot. projektu konstrukcji: ława Ł8 brak określenia wysokości ławy na rys 2K-1-1, brak
przekroju przez ławę na rys. 2K-10.1 oraz 2K-40.2. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ: Są to fundamenty prefabrykowane o wys.35 cm. Dodano dodatkowy
przekrój rysunek 2K-40.4
9) Dot. projektu konstrukcji: istnieje odniesienie rysunkowe, że ława Ł-1 wraz z ścianą
oporową znajduje się na rys 2K-47, ale takiego rysunku nie ma w zamieszczonej
dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ: Załączamy rysunek 2K- 47
10) Dot. projektu konstrukcji: na rys 2K-10.1 brak ławy Ł10. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie numer 7.
11) W dokumentacji projektowej na rys 2K8 widnieje zbrojenie ściany żelbetowej S-1 będącej
podporą dla dźwigara drewnianego, natomiast w projekcie architektonicznym na rys 080302-22 elewacja wschodnia ten sam element w osiach 11-10 przeznaczony jest do
renowacji jako element stalowy. Czy podpora dźwigara drewnianego wykonana zostanie
jako żelbetowa czy stalowa?
ODPOWIEDŹ: Jako żelbetowa, zgodnie z rysunkami konstrukcji.
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Spis załączonych rysunków:
• Do pytania nr 4, rys. nr 2K
• Do pytania nr 6, rys. nr 2K
• Do pytania nr 8, rys. nr 2K- 40.4
• Do pytania nr 9, rys. nr 2K- 47
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