
O D P O W I E D Z I NR 28

z dnia 29.06.2015 roku

Dotyczy Branży sanitarnej

PYTANIE NR 1

Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na 

zapotrzebowanie mocy chłodniczej ( a co za tym idzie, czy przyjęta moc chłodnicza agregatu 

skraplającego jest wystarczająca ) ? 

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 2

Czy założona temperatura nawiewu powietrza w lecie będzie dotrzymana przy podanej mocy 

chłodniczej, jeżeli do jej obliczenia uwzględniono odzysk chłodu na wymienniku krzyżowym 

i recyrkulację, natomiast w zupełności pominięto podgrzew powietrza przepływającego przez 

wentylator nawiewny jak i wywiewny ?

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 3

Proszę więc o udzielenie informacji czy w obliczeniach mocy chłodniczej centrali uwzględniać 

podgrzew powietrza na wentylatorze nawiewnym i wywiewnym czy też nie

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 4

Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na 

zapotrzebowanie mocy grzewczej ( a co za tym idzie, czy przyjęta moc nagrzewnicy jest 

wystarczająca ? 

ODPOWIEDŹ



Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 5

Do obliczenia sprawności odzysku ciepła na wymiennikach krzyżowych przyjęto wilgotność 

względną powietrza wywiewanego w zimie na poziomie 50% i 60% co powoduje zawyżenie 

sprawności odzysku ciepła ( uwzględnienie w całkowitej mocy odzysku mocy ciepła utajonego )

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

PYTANIE NR 6

Z podanych w projekcie zysków wilgoci w okresie letnim ( zakładamy że w okresie zimowym zyski 

te będą takie same ) oraz parametrów powietrza nawiewanego ( temperatura/wilgotność 

względna ) 

i parametrów powietrza wywiewanego ( temperatura ) wychodzi nam wilgotność względna 

powietrza wywiewanego w okresie zimowym ok. 10% ( ARENA ), ok. 24 do 26% ( TRYBUNY ) i ok 

45% ( sala 1 i sala 2 ). Proszę więc o podanie jaka powinna być prawidłowa wilgotność względna 

powietrza wywiewanego w okresie zimowym przy uwzględnieniu zysków wilgoci w pomieszczeniu 

jakie będą w tym czasie.

ODPOWIEDŹ

Parametry doboru central należy przyjąć zgodnie z danymi określonymi w załączonych do 

projektu kartach katalogowych central

Dotyczy Branży elektrycznej

PYTANIE NR 1

Zgodnie ze specyfikacją centrali telefonicznej zawartą na stronie 39 projektu teletechnicznego 

Zamawiający wymaga dostarczenia 70 sztuk aparatów telefonicznych IP. Prosimy o wyjaśnienie 

czy aby na pewno tyle aparatów należy dostarczyć. Taka ilość aparatów telefonicznych oznacza, 

że około 60% gniazd RJ45 w okablowaniu strukturalnym będzie podłącza do telefonów. A gdzie 

miejsce na komputery?

ODPOWIEDŹ

Należy przewidzieć dostawę 30 szt



PYTANIE NR 2

Dlaczego przewidziano dostarczenie 70 sztuk aparatów telefonicznych a licencji użytkowników jest

tylko 50 sztuk ?

ODPOWIEDŹ

Ilość licencji dostosować do aktualnie podanej ilości aparatów

PYTANIE NR 3

Na rysunku T-8 schemat systemu okablowania strukturalnego podano, że ilość PELi = 26 + 20 + 

40, razem 86 PELi czyli 172 gniazda RJ45. Na rysunkach szaf okablowania strukturalnego SD1, 

SD2, SD3 odpowiednio rysunki T5, T6, T7 wrysowano ilości kabli jakie powinny zostać podłączone

do każdej z szaf, razem 74, 22, 22. Oznacza to łącznie 118 gniazd RJ45. Na rysunkach T1, T2, T3,

T4 pokazano lokalizację punktów PEL. Ilość są jeszcze inne niż wymieniono wcześniej. Czego ma 

się trzymać oferent wyceniając okablowanie strukturalne. Która ilość jest prawidłowa ?

ODPOWIEDŹ

Ilość PEL zgodnie ze schematami T-8

PYTANIE NR 4

Prosimy o potwierdzenie, że w celu prezentacji treści graficznych na telebimie zamontowanym na 

elewacji hali sportowej podczas zawodów rozgrywek na stadionie nie należy wykonywać żadnych 

prac instalacyjnych na obiektach stadionu

ODPOWIEDŹ

Potwierdzam. Prace związane tylko z budynkiem hali sportowej

PYTANIE NR 5

Prosimy o potwierdzenie, że na istniejącym stadionie, w planowany miejscu dla obsługi telebimu 

znajduje się łącze sieci Internetowej oraz zasilanie elektryczne 230V.

ODPOWIEDŹ

Tak, potwierdzam

PYTANIE NR 6

Na schemacie systemu DSO rozrysowano i oznaczono numerami poszczególne linie głośnikowe 

od 1 do 22, natomiast na rzutach instalacji DSO z zaznaczonym miejscem montażu brak 

poszczególnych oznaczeń linii głośnikowych i numeracji głośników. Prosimy o przesłanie 

właściwych rzutów instalacji DSO



ODPOWIEDŹ

Przekazane rzuty są właściwe. Proszę wyceniać zgodnie ze schematem. Uszczegółowienie 

może nastąpić na etapie wykonawczym

PYTANIE NR 7

Na rysunku T4 - Rzut Poziomu 2  Instalacje teletechniczne, w środku boiska zaznaczono 4 tablice 

wyników, 4 kamery, 8 głośników LB3 PC 350 o wadze 34kg, 6 głośników LBC3018/1 o wadze 

2,6kg. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dachu przewiduje obciążenie od w/w urządzeń

ODPOWIEDŹ

Potwierdzam

PYTANIE NR 8

Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych 4 tablic wyników znajdujących się na boiskiem

sportowym, sposobu zasilania i komunikowania się z nimi z urządzenia zarządzającego, lub o 

potwierdzenie że zestaw 4 tablic wyników znajdujący się nad boiskiem sportowym jest poza 

zakresem przetargu

ODPOWIEDŹ

Zasilanie każdej tablicy – YDY 5x4,0mm2, sterowanie S/FTP 4x2x0,5 kat 6. Tablice wchodzą 

w zakres przetargu

PYTANIE NR 9

W projekcie elektrycznym w wytycznych do zasilania urządzeń teletechnicznych pojawia się 

informacja o instalacji nagłośnienia “(wg projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych). 

Zadaniem systemu będzie rozgłaszanie muzyki i komunikatów głosowych związanych z 

prowadzeniem meczów. Urządzenia związane z systemem nagłośnienia zlokalizowane będą w 

wydzielonym pomieszczeniu. W budynku przewidziane będzie okablowanie wizyjne i 

nagłośnieniowe dla prowadzenia imprez masowych. Całość prac związanych z instalacją zostanie 

przedstawiona na etapie projektu wykonawczego”. W projekcie instalacji teletechnicznych brak 

informacji na temat odrębnej instalacji nagłośnienia z okablowaniem nagłośnieniowym i wizyjnym. 

Prosimy o przedstawienie projektu wykonawczego dla w/w instalacji lub o potwierdzenie, że nie 

jest ona przedmiotem przetargu

ODPOWIEDŹ

W projekcie teletechnicznym podano rodzaje i lokalizację elementów systemu nagłośnienia 

– rzuty budynku



PYTANIE NR 10

Na rysunku E2 - Instalacja oświetleniowa poziomu 0, w pobliżu skrzyżowania osi M/9 na elewacji 

budynku przy wejściu zaznaczono “Złącze kablowe wozu transmisyjnego”. Prosimy o podanie 

parametrów technicznych i wyposażenia takiego złącza, miejsca docelowej trasy kablowej i 

sposobu jej wykonania, lub o potwierdzenie że wykonanie Złącza kablowego wozu transmisyjnego 

jest poza zakresem przetargowym

ODPOWIEDŹ

Złacze kablowe umożliwiające podłączenie kablowe wozu z mocą 35kW. Wyposażenie w 

dwa gniazda 16A/400V oraz po jednym 32A/400, 63A/400V. Linia zasilająca układana po 

trasie koryt kablowych. Złącze w obudowie metalowej , zamykane zamkiem mechanicznym

PYTANIE NR 11

Ponieważ zestaw tablic wyników nad głównym boiskiem znajduje się w miejscu podnoszonego 

dachu proszę o podanie wysokości nad posadzką na jakiej ma się znaleźć dolna krawędź zestawu 

4 tablic, głośników DSO i kamer

ODPOWIEDŻ

Głośniki DSO , kamery montaż na poziomie dolnej krawędzi konstrukcji wsporczej. Tablice 

wyników – montaż górnej krawędzi na poziomie konstrukcji wsporczej dachu

PYTANIE NR 12

Prosimy o informacje co oznacza opis „System telefonii bezprzewodowej” umieszczony przy 

symbolu PEL w kółku. W projekcie brak jakichkolwiek informacji na ten temat

ODPOWIEDŹ

Oznacza punkt dostępowy sieci WiFi – należy wycenić

PYTANIE NR 13

Prosimy o potwierdzenie, że cyfrowy mikser foniczny oraz system ELA nie są objęte zakresem 

przetargu. Te dwa systemy pokazano w pomieszczeniu komentatora A.04 na rysunku T-4. W 

przeciwnym przypadku prosimy o dostarczenie szczegółowego projektu wykonawczego 

pozwalającego na wycenę systemów

ODPOWIEDŹ

System nagłośnienia jest w zakresie przetargu – proszę wycenić zgodnie z projektem 

teletechnicznym oraz opisem




