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Bytom, dnia 29 września 2009 r.

Nr sprawy PN/14/09
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego, wraz z opracowaniem

dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska Sztucznego w Bytomiu
przy ul. Pułaskiego 71”

W dniu 25 września 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowo-

sanitarnego, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na obiekcie Hali Lodowiska
Sztucznego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71” o następującej treści :
1 . Aby spełnić wymogi określone (przepisy) w przedmiocie zamówienia oraz mając na
uwadze załączona do dokumentów przetargowych opinie dotycząca wymagań ochrony
przeciwpożarowej zachodzi konieczność zmiany programu użytkowego oraz zastosowanych
rozwiązań materiałowych. W załączeniu przesyłamy rzut opracowany przez projektanta zgodny z
obowiązującymi przepisami. Prośmy o akceptację powyższego.
2. Prosimy o pilną odpowiedź na następujące pytania:
2.1
Czy projekt szatni ma również obejmować likwidację drzwi obecnie istniejących
ściany
zewnętrznej NA odcinku projektowanych szatni.
2.2 Jaka max. ilość zawodników będzie korzystać z jednej szatni.
2.3 Czy w szatni oprócz szafek odzieżowych przewiduje się dodatkowe szafki na sprzęt sportowy.
2.4 Hydrant zawieszony na ścianie zewnętrznej zawęża szerokość przejścia - niespójność w
załączonej opinii pożarowej - wyjaśnić ( usytuowanie hydrantu na bocznej ścianie uniemożliwi
dostęp węża do wszystkich pomieszczeń - odległość > 33m),
2.5 Podany termin wykonania zamówienia do 30.11.2009 jest nierealny z uwagi na procedury związane z
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Możliwy termin wykonania zamówienia do 15.01.2010 r.
Prosimy o pilną odpowiedź na pytania oraz zaakceptowanie załączonego rzutu szatni ( zgodnie z
przepisami).
Rys. stanowiący część zapytania w załączeniu .

W odpowiedzi na zadane pytania Komisja Przetargowa informuj co następuje :
Ad. 1 Załączona do Programu Funkcjonalno-Użytkowego koncepcja układu zaplecza jest
zgodna z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi projektowania szatni, przy
założeniu że z każdego segmentu będzie korzystać nie więcej niż 10 osób.
Ujęte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym materiały przewidziane do realizacji
przedmiotu zamówienia należy uznać za właściwe, jeżeli będą posiadały wymagane
atesty i dopuszczenia.
W związku z powyższym zapisy SIWZ w omawianym zakresie należy uznać za
niewymagające zmiany.
Ad. 2.1 Wykonany projekt (i wykonane na jego podstawie roboty) winien pominąć likwidacje
drzwi obecnie istniejących na zewnętrznej ścianie lodowiska.
Ad. 2.2 Na obecnym etapie Zamawiający zakłada, że z jednego segmentu będzie mogło
korzystać do 10 osób.
Ad. 2.3 Wyposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach prowadzonego postępowania
zostało opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wyposażenie dodatkowe
zostanie dostosowane do potrzeb Zamawiającego po realizacja zadania.
Ad. 2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość montażu dwóch hydrantów, po obu stronach zaplecza
szatniowo-sanitarnego dla spełnienia wymogów p.poż.
Ad. 2.5 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia
29.12.2009 r.. Odpowiednie zmiany zostaną ujęte w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia .

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

