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1.

Prosimy informację, która wartość wadium obowiązuje (zapisana liczbowo czy słownie):
Dział XIII 
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o 
wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) na czas związania 
ofertą

2023-03-07
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o 
wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) na czas 
związania ofertą

2023-03-10

2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę? 2023-03-08 Tak 2023-03-10

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rozbiórkowej. 2023-03-08

W załączeniu wyciąg z projektu rozbiórek. Do zadania wykonawcy należeć będzie: usunięcie 
nawierzchni, elementów znajdujacych się poniżej poziomu terenu w obrysie wykopu, demontaż 
tymczasowych ścian prefabrykowanych na poz. -1 w osi 46 i 57,likwidacja stalowej obudowy z 
blachy i kaset typu Pruszyński w osi 46 - Kasety w poziomie 0 (około 160 m2) należy ponownie 
zamontować od strony wewnętrznej w osi 46 (wykorzystując elementy nośne rozbieranej 
konstrukcji) Prace opisane w działach 1.1 i 1.2 przedmiaru konstrukcja. Obiekty nad poziomem 
terenu zostaną rozebrane w ramach innego postępowania.

2023-03-10

4. W przedmiarze robót pojawia się pozycja "mechaniczne karczowanie pni". Prosimy o 
informację czy ten element również należy wycenić.

2023-03-08
Pnie, jako pozostałość po wyciętych drzewach, występują w terenie robót, mogą być one 
usunięte podczas wykopów pod fundament trybuny. Do decyzji wykonawcy należy czy wycenić 
ich karczowanie jako osobną pozycję czy ten koszt ująć bezpośrednio w wykopach.

2023-03-10

5. W przypadku potwierdzenia, że w ofercie należy uwzględnić karczowanie drzew, prosimy o 
potwierdzenie, że należy wycenić 16 sztuk pni o śr. (36-45cm).

2023-03-08 odpowiedź j.w 2023-03-10

Dotyczy: Dział V. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu. Punkty 3.2.2.2.3

i 3.2.2.2.4. 

Wobec niejednoznacznego zapisu dotyczącego doświadczenia osoby przewidzianej do sprawowania
funkcji kierownika budowy, prosimy o udzielenie odpowiedzi:

Czy powyższy warunek należy uznać za spełniony, jeśli osoba przewidziana do sprawowania funkcji
kierownika budowy będzie dysponowała co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym,
rozumianym jako doświadczenie w budownictwie po uzyskaniu uprawnień budowlanych w
specjalności konstrukcyjno-budowalnej oraz będzie posiadała doświadczenie w pełnieniu kierownika
budowy przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót
budowlanych min. 30 000 000 zł brutto. 

7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pliku Przedmiar konstrukcja.pdf w formacie 
edytowalnym, np.. Jako plik .ath albo .xlsx

2023-03-08 Zamawiający udostępnia plik w formacie edytowalnym. 2023-03-10

8. Zwracam się z prośbą o udostępnienie załączników nr 3, 5, 6 do SWZ w wersji edytowalnej 
Word.

2023-03-09 Zamawiający udostępnia plik w formacie edytowalnym dla załącznika nr 5 i 6 SWZ. 2023-03-10

9. Prosimy o udostępnienie szczegółowej opinii geologicznej. 2023-03-13 Zamawiający udostępnia plik pn. "GEOLOGIA" 2023-03-17

10.
Prosimy o wskazanie miejsca złożenia obudowy z kaset typu Pruszyński wraz z podkonstrukcją, które 
należy zdemontować na trybunie południowej. 2023-03-13 całość zdemontowanj obudowy należy zutylizować za wyjątkiem poz. 0,  gdzie kasety typu pruszyński z 

podkonstrukcją należy przełożyć na stronę wewnętrzną, zobacz też odp. na pytanie nr 3
2023-03-17

11.

Prosimy o potwierdzenie, że tracone grodzice stalowe należy uwzględnić tylko i wyłączenie w miejscu 
zaznaczonym kolorem zielonem. 

2023-03-13 Tak. 2023-03-17

12. Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia stali płyty fundamentowej zawierają zbrojenie dystansowe. 2023-03-13 Tak. 2023-03-17

13. Prosimy o wskazanie miejsca występowania dylatacji DT-4, która pojawia się w przedmiarze. 2023-03-13 Dylatacja DT-4 znajduje się na rys. K-029  - Ściany monolityczne garażu poz. -1 2023-03-17

14. Prosimy o udostępnienie przekrojów zbrojeniowych ścian Sc.U-02a 2023-03-13 Przekrój zbrojeniowy ściany Sc.U-02a znajduje się na rysunku K-029 
Ściany monolityczne garażu -1.

2023-03-17

15. Prosimy o wskazanie miejsca występowanie ścian Sc.U-07a oraz Sc.U-o7c 2023-03-13 Ściana Sc.U-02a znajduje się w garażu w osi F, przy osi 49 
(ściana wspornikowa przy dylatacji).

2023-03-17

16.
Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia stali płyt stropowych zawierają zbrojenie dystansowe. 

2023-03-13 Strop monolityczny w poziomie -0,15 posiada uwzględnione w zestawieniu zbrojenie dystansowe. 2023-03-17

17. Prosimy o wskazanie miejsca występowania ścian Sc.0-11b oraz Sc.0-11c. 2023-03-13 Są to ściany przy zejściu z trybun na płytę boiska (pomiędzy osiami 46-47; 48-49; 54-55; 56-57 / A). 2023-03-17

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
 „Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu" 

Ogłoszenie nr 2023/S 045-129818 Z DNIA 03.03.2023R.
                                                                                                                                                                                   Data dokumentu: 17.03.2023 r.

6. 2023-03-08

Warunek należy uznać za spełniony, jeżeli osoba wskazana jako kierownik budowy będzie 
posiadała minimum pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy i w tym czasie pełniła tę 
funkcję przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót 
budowlanych min. 30 000 000 zł brutto

2023-03-10
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Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
 „Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu" 

Ogłoszenie nr 2023/S 045-129818 Z DNIA 03.03.2023R.
                                                                                                                                                                                   Data dokumentu: 17.03.2023 r.

18.

Zamawiający w opisie projektu technicznego określa w punktach od 1-9 zakres inwestycji. Proszę o 
potwierdzenie że wskazane poniżej zakresy prac (od 1 do 9) wchodzą w zakres wyceny. Zamawiający 
w dalszej części opisu technicznego wskazuje wykonany zakres rzeczowy inwestycji (stan na rok 
2022), który wprowadza wątpliwości w kwestii wyceny np. garaży podziemnych pod istniejącymi 
trybunami.

2023-03-13
Wskazane zakresy prac (od 1 do 9) nie wchodzą w zakres wyceny.
Opis ten dotyczy stanu istniejącego całej inwestycji. Patrz opis w pkt. A. STAN ISTNIEJĄCY. Zakres do 
wykonania opisany jest w cz. B. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

2023-03-17

19.

 Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

2023-03-14
Wizję lokalną można odbyć w każdy dzień roboczy (pn - pt) w godzinach 9-14 po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym pod numerem 505 419 025. Uczestnicy wizji powinni być wyposażeni w podstawowe środki 
ochrony osobistej (kask, buty na twardej podeszwie, kamizelka)

2023-03-17

20. Prosimy o informację czy jest przyłącze na cele budowy i jakiej mocy. 2023-03-14 Do granicy placu budowy został doprowadzony kabel na cele przyłącza. Do zadań wykonawcy należeć 
będzie budowa tablicy i opomiarowanie zużycia.

2023-03-17

21.
 W projekcie konstrukcji jest zapis o konieczności potwierdzenia wymiarów szybów windowych z 
dostawcą wind. Z uwagi, iż windy nie są w zakresie przetargu proszę o podanie zatwierdzonych 
wymiarów.

2023-03-14 Należy wykonać zgodnie z projektem 2023-03-17

22.  Prosimy o odpowiedź czy pokrycie stropu + 19,50 tj. blacha trapezowa, jest w zakresie przetargu. 2023-03-14 Nie 2023-03-17
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