Szczecin, dnia 24 sierpnia 2018 r.
Nr pisma IMS-NM/100/2018
Znak sprawy: IMS/1/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Strona | 1
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”
Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „Ustawą”, dokonuje modyfikacji specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

1. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) W § 9 ust. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie: „utrzymywanie na własny koszt i ryzyko elementów
zagospodarowania terenu na obszarze realizacji Zadania, w tym pielęgnacja zieleni i boisk
piłkarskich zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wytycznymi producentów i dostawców
murawy, także po ich przekazaniu do użytkowania Zamawiającemu, do czasu odbioru
końcowego,”
2) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są
solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku,
gdy Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i
Dalszych podwykonawców, uregulowane przez Zamawiającego.”
3) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku powierzenia wykonania części robót
budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji
wykonania tych części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne. W szczególności,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy będzie traktowania jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów wynikających z
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz § 4 Umowy. W przypadku realizacji przedmiotu
Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami będą
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.”

4) § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania prac/robót, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z Strona | 2
projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać:
1) zakres prac,
2) terminy (harmonogram) ich wykonania,
3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, które może być wyłącznie wynagrodzeniem
ryczałtowym i nie może być wyższe niż wynagrodzenie, jakie otrzyma Wykonawca za
realizacje danego zakresu prac,
4) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
5) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo
wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawierać ponadto
zastrzeżenie, że potrąconą na tej podstawie część należności Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na
podstawie art. 6471 K.c. .”
5) § 18 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru (również w sposób
pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich
odebrania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Wykazu robót wykonanych częściowo lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego,”
6) W § 18 ust. 7 po punkcie 6 dodaje punkty 7, 8 9 i 10 o treści:
„7) umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą), Podwykonawcę (w przypadku umowy
zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą) lub Dalszego Podwykonawcę
(w przypadku umów zawartych pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami) od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego (lub
odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz Dalszego Podwykonawcy
przez Podwykonawcę, itd.),
8) umowa określa karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę jak karę za opóźnienie (kary umowne mogą być
zastrzeżone wyłącznie za zwłokę),

9) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z
wyborem
Podwykonawcy
lub
Dalszego
Podwykonawcy
na
gwarancję
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności
Ustawie Pzp,
10) umowa przewiduje, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Strona | 3
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.”
7) W § 26 po ust. 17 dodaje ust. 18 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany
Umowy w zakresie:
1) terminów realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminów realizacji Kamieni Milowych
(poprzez ich wydłużenie o okres uzgodniony przez Strony, nie dłużej jednak niż do końca terminu
wykonania Umowy lub skrócenie o okres uzgodniony przez Strony) oraz/lub
2) sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zmiana taka będzie skutkowała
poprawą jakości lub usprawnieniem procesu realizacji Zadania (w tym polepszeniem
warunków lub zapewnieniem szerszej możliwości korzystania z obiektów przez dzierżawców –
w szczególności Pogoń Szczecin S.A. lub MOSRiR) lub skróceniem terminu realizacji całości lub
części Zadania. W przypadku, gdy z wnioskiem o dokonanie zmiany w ww. zakresie występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany do wykazania, iż proponowana przez niego zmiana terminu
realizacji przedmiotu Umowy (w tym terminów realizacji Kamieni Milowych) oraz/lub sposobu
wykonania przedmiotu Umowy będzie skutkowała poprawą jakości, usprawnieniem procesu
realizacji Zadania i/lub skróceniem terminu realizacji całości lub części Zadania, bez uszczerbku
dla jakości przedmiotu Umowy oraz przy jednoczesnej gwarancji Wykonawcy należytej
realizacji pozostałych obowiązków, wynikających z Umowy, w szczególności wskazanych w §
16 Umowy. Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ww. przypadkach będą
dopuszczalne w zakresie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej. Postanowienia ust. 16 i
17 stosuje się także w przypadku zmian Umowy, o których mowa w niniejszym ustępie.”
8) w § 27 ust. 3 sformułowanie: „likwidacji firmy Wykonawcy” zastępuje sformułowaniem:
„likwidacji Wykonawcy”.
9) W Informacji dot. RODO:
a) Uzupełnia treść punktu I Administrator Danych Osobowych w ten sposób, że wpisuje w jego
treści następujące sformułowanie: „Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin.”
b) Punkt III Cele i podstawy przetwarzania, otrzymuje brzmienie: „Określono cele
przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani
dane obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przekazane
nam przez Wykonawcę ……………………… w celu realizacji umowy Nr …. Z dnia
………………………… zawartej z Gminą Miasto Szczecin na „Budowę Centrum Szkolenia Dzieci i
Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w
Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”, w celu:

- wykonania ww. umowy zwartej z Wykonawcą ..........................................., będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie Strona | 4
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);”

2. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są
solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku,
gdy Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum za zobowiązania
pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i Dalszych podwykonawców,
uregulowane przez Zamawiającego.”
2) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku powierzenia wykonania części robót
budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji
wykonania tych części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne. W szczególności,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy będzie traktowania jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów wynikających z
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz § 4 Umowy. W przypadku realizacji przedmiotu
Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami będą
zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.”
3) § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania prac/robót, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać:
1) zakres prac,
2) terminy (harmonogram) ich wykonania,
3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, które może być wyłącznie wynagrodzeniem
ryczałtowym i nie może być wyższe niż wynagrodzenie, jakie otrzyma Wykonawca za
realizacje danego zakresu prac,

4)

5)

termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za Strona | 5
częściowo wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawierać ponadto
zastrzeżenie, że potrąconą na tej podstawie część należności Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na
podstawie art. 6471 K.c. .”

4) § 18 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru (również w sposób
pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich
odebrania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Wykazu robót wykonanych częściowo lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego,”
5) W § 18 ust. 7 po punkcie 6 dodaje punkty 7, 8 9 i 10 o treści:
„7) umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą), Podwykonawcę (w przypadku umowy
zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą) lub Dalszego Podwykonawcę
(w przypadku umów zawartych pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami) od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego (lub
odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz Dalszego Podwykonawcy
przez Podwykonawcę, itd.),
8) umowa określa karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę jak karę za opóźnienie (kary umowne mogą być
zastrzeżone wyłącznie za zwłokę),
9) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z
wyborem
Podwykonawcy
lub
Dalszego
Podwykonawcy
na
gwarancję
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności
Ustawie Pzp,
10) umowa przewiduje, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.”
6) W § 26 po ust. 17 dodaje ust. 18 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany
Umowy w zakresie:

1) terminów realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminów realizacji Kamieni Milowych
(poprzez ich wydłużenie o okres uzgodniony przez Strony, nie dłużej jednak niż do końca terminu
wykonania Umowy lub skrócenie o okres uzgodniony przez Strony) oraz/lub
2) sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zmiana taka będzie skutkowała
poprawą jakości lub usprawnieniem procesu realizacji Zadania (w tym polepszeniem
warunków lub zapewnieniem szerszej możliwości korzystania z obiektów przez dzierżawców – Strona | 6
w szczególności Pogoń Szczecin S.A. lub MOSRiR) lub skróceniem terminu realizacji całości lub
części Zadania. W przypadku, gdy z wnioskiem o dokonanie zmiany w ww. zakresie występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany do wykazania, iż proponowana przez niego zmiana terminu
realizacji przedmiotu Umowy (w tym terminów realizacji Kamieni Milowych) oraz/lub sposobu
wykonania przedmiotu Umowy będzie skutkowała poprawą jakości, usprawnieniem procesu
realizacji Zadania i/lub skróceniem terminu realizacji całości lub części Zadania, bez uszczerbku
dla jakości przedmiotu Umowy oraz przy jednoczesnej gwarancji Wykonawcy należytej
realizacji pozostałych obowiązków, wynikających z Umowy, w szczególności wskazanych w §
16 Umowy. Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ww. przypadkach będą
dopuszczalne w zakresie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej. Postanowienia ust. 16 i
17 stosuje się także w przypadku zmian Umowy, o których mowa w niniejszym ustępie.”
7) w § 27 ust. 3 sformułowanie: „likwidacji firmy Wykonawcy” zastępuje sformułowaniem:
„likwidacji Wykonawcy”.
3. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z
ZAŁĄCZNIKAMI (PFU), w ten sposób, że:
1) Dokonuje zmian w części I - opisowej PFU:
a) W terści punktu 1.1.1.L):
Sformułowanie: „Ilość siedzisk na trybunach stadionu: RAZEM 20 577
a) Siedziska VIP - RAZEM - 3 444
- VIP I - 2 576
- VIP II - 571
- VIP III - 305
b) Siedziska kibiców gospodarzy: - 15 744
c) Ilość miejsc w sektorze kibiców gości - 993
d) Pola dla osób na wózkach: - 101
e) Siedziska opiekunów os. na wózkach: - 101
f) Loże prasowe – 186”
zastępuje sformułowaniem: „Ilość miejsc na trybunach stadionu: RAZEM 20 535
a) Siedziska VIP - RAZEM - 3 410
- VIP I - 2 576
- VIP II - 571
- VIP III - 263
b) Siedziska kibiców gospodarzy: - 15 744
c) Ilość miejsc w sektorze kibiców gości - 993

d) Pola dla osób na wózkach: - 101
e) Siedziska opiekunów os. na wózkach: - 101
f) Loże prasowe – 186”
b) W terści punktu 2.3.9.1.H.j tiret 2: sformułowanie: „głębokość całkowita po rozłożeniu
siedziska maks. 52cm; wysokość podkolanowa siedziska 45cm, szerokość siedziska z
konstrukcją <50cm; wysokość oparcia siedziska >30cm, wysokość całkowita od
płaszczyzny trybuny ok. 82cm, siedzisko po rozłożeniu ma zapewnić przejście o szer.
<35cm.”
Zastępuje sformułowaniem: „głębokość całkowita po rozłożeniu siedziska maks. 52cm;
wysokość podkolanowa siedziska 45cm, szerokość siedziska z konstrukcją <50cm;
wysokość oparcia siedziska >30cm, wysokość całkowita od płaszczyzny trybuny ok. 82cm,
siedzisko po rozłożeniu ma zapewnić przejście o szer. >35cm.”
c) W terści punktu 2.3.9.1.H.j tiret 3: sformułowanie: „głębokość całkowita po rozłożeniu
siedziska maks. 52cm; wysokość podkolanowa siedziska 45cm, szerokość siedziska z
konstrukcją <50cm; wysokość oparcia siedziska >30cm, wysokość całkowita od
płaszczyzny trybuny ok. 82cm, siedzisko po rozłożeniu ma zapewnić przejście o szer.
<35cm.”
Zastępuje sformułowaniem: „głębokość całkowita po rozłożeniu siedziska maks. 52cm;
wysokość podkolanowa siedziska 45cm, szerokość siedziska z konstrukcją <50cm;
wysokość oparcia siedziska >30cm, wysokość całkowita od płaszczyzny trybuny ok. 82cm,
siedzisko po rozłożeniu ma zapewnić przejście o szer. >35cm.”
d) W tytule punktu 2.3.9.1.X):
sformułowanie: „Stałe zabudowy meblowe recepcji i sekretariatu, lady w Fan-shopie,
Muzeum” zastępuje sformułowaniem: „ Stałe zabudowy meblowe recepcji i sekretariatu,
szatni, lady w Fan-shopie, Muzeum należy zaprojektować zgodnie z poniższą
specyfikacją:”
e) W punkcie 2.3.9.1.X) Po tirecie piątym dodaje tiret szósty o treści: „- tapicerka mebli –
odporność wybarwień na tarcie : na sucho >=4, na mokro >=3; odporność wybarwień na
światło: >=4; test Martindale >= 35 000; pilling >3; hydrofobowa;”
f)

W treści punktu 2.3.9.1.Y):
sformułowanie: „Wyposażenie ruchome – wyposażenie ruchome nie jest objęte zakresem
prac wyszczególnionych w niniejszym PFU i będzie dostarczane na podstawie odrębnego
przetargu. Wyjątek stanowią elementy, których montaż jest niezbędny do uzyskania
odbiorów technicznych budynku lub jego części oraz które są niezbędne do sprawdzenia
prawidłowości działania infrastruktury technicznej budynku, a także technologia
restauracji, technologia gastronomii, infrastruktura pomieszczeń kontroli imprez
masowych, wyposażenie boisk, odnowa biologiczna.”
Zastępuje sformułowaniem: „Wyposażenie meblowe, gastronomii, odnowy biologicznej,
siłowni, szatni, sal VIP jest objęte wyłącznie zakresem prac projektowych. Dostarczenie i
montaż ww. wyposażenia jest poza zakresem przedmiotu zamówienia. Wyjątek stanowią
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elementy, których dostawa i montaż jest niezbędny do uzyskania odbiorów technicznych
obiektów lub ich części oraz które są niezbędne do sprawdzenia prawidłowości działania
infrastruktury technicznej. Wykonawca zobligowany jest wykonać podejścia instalacyjne
dla zaprojektowanych urządzeń i wyposażenia.”
g) Punkt 2.6.5.6.A) a) otrzymuje brzmienie:
„Budynek Stadionu
− Loże – Media,
− Loże biznesowa,
− Muzeum,
− Restauracje,
− Sale konferencyjne,
− Strefa mediów na kondygnacji +5,
− Fan-shop z kafeterią,
− Serwerownie – klimatyzacja precyzyjna z backupem,
− Centrum dowodzenia na kond. +5,
− Pomieszczenia administracyjno – biurowe,
− Szatnie drużyny gości i gospodarzy i trenerów.”
h) Punkt 2.6.8.1 C) a) otrzymuje brzmienie:
„Kamera szybkoobrotowa:
- rozdzielczość 4K
- kompresja MJPEG, H.264 oraz H.265
- Prędkość odświeżania 30kl/s
- minimalne kąty widzenia: 65˚(panorama)–4˚(teleobiektyw)/w pionie: 38˚(panorama)–
3˚(teleobiektyw)
- promiennik min 200 metrów
- obsługa kart pamięci
- informacja o azymucie optyki
- WDR co najmniej 120dB ( nie można zaproponować DWDR - gdyż działa jednotorowo )
- dwu kierunkowe audio
- IK10 oraz IP66
oraz minimalne wymagania dla gminnych systemów monitoringu wizyjnego CCTV (GMINA
MIASTO SZCZECIN z dnia 10.01.2017 r.)”.
i)

Punkt 2.6.8.1 C) b) otrzymuje brzmienie:
„Kamera kopułowa szybkoobrotowa:
- rozdzielczość 1080p
- kompresja MJPEG, H.264 oraz H.265
- Prędkość odświeżania 30kl/s
- minimum 12 x zoom optyczny
- minimalne kąty widzenia: 54˚ (panorama) do 6˚ (teleobiektyw) / w pionie: 32˚
(panorama) do 4˚ (teleobiektyw)
- obsługa kart pamięci
- informacja o azymucie optyki
- WDR co najmniej 140dB ( nie można zaproponować DWDR - gdyż działa jednotorowo )
- dwukierunkowe audio
- IK10 oraz IP66”.
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j)

Punkt 2.6.8.1 C) c) otrzymuje brzmienie:
„Kamera stacjonarna tubowa:
- rozdzielczość 12 mpx
- kompresja MJPEG, H.264 oraz H.265
- Prędkość odświeżania 20 kl/s
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- minimalne kąty widzenia przy 12 mpx: Poziomo : 100˚(Wide) ~ 46˚(Tele) / Pionowo :
49˚(Wide) ~ 25˚(Tele)
- Obiektyw P-IRIS sterowany zdalnie
- obsługa kart pamięci
- WDR co najmniej 120dB ( nie można zaproponować DWDR - gdyż działa jednotorowo )
- dwukierunkowe audio
- Obsługa trybu korytarzowego
- IK10 oraz IP66”.

k) Punkt 2.6.8.1 C) d) otrzymuje brzmienie:
„Kamera kopułowa wandaloodporna:
- rozdzielczość 2 mpx
- kompresja MJPEG, H.264 oraz H.265
- Prędkość odświeżania 30 kl/s
- zakres promienników co najmniej 50 metrów
- minimalne kąty widzenia w poziomie: 119–29˚/ w pionie: 62–17˚ /
- Obiektyw P-IRIS sterowany zdalnie
- obsługa kart pamięci
- WDR co najmniej 120dB ( nie można zaproponować DWDR - gdyż działa jednotorowo )
- dwukierunkowe audio
- Obsługa trybu korytarzowego
- IK10 oraz IP66”.
l)

W treści punktu 2.6.18.8.A) sformułowanie: „System ma umożliwiać obsługę zespołu
parkingów dla kibiców, VIP i kibiców gości. Na potrzeby wjazdu i wyjazdu kibiców oraz VIP
przewiduje się instalację 4 zespołów urządzeń kontroli parkingu składających się z jednego
wjazdu wyposażonego w min. 3 m szlaban wjazdowy z terminalem wjazdowym oraz
jednego wyjazdu z min. 3 m szlabanem (zgodny z opisem w punkcie E)) wyjazdowym oraz
terminalem wyjazdowym.”
Zastępuje sformułowaniem: „System ma umożliwiać obsługę zespołu parkingów dla
kibiców, VIP, parkingu podziemnego i kibiców gości. Na potrzeby wjazdu i wyjazdu kibiców
oraz VIP przewiduje się instalację 5 zespołów urządzeń kontroli parkingu składających się
z jednego wjazdu wyposażonego w min. 3 m szlaban wjazdowy z terminalem wjazdowym
oraz jednego wyjazdu z min. 3 m szlabanem (zgodny z opisem w punkcie E)) wyjazdowym
oraz terminalem wyjazdowym.”

2) Dokonuje zmian w: Tabeli „Zestawienie pomieszczeń – Stadion” (część I - opisowa PFU) w
ten sposób, że:
a) W pozycji 2 „-1.002. Klatka I” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”

Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
b) W pozycji 27 „0.018. Klatka I” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
c) W pozycji 78 „0.067. Klatka schodowa II” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
d) W pozycji 116 „0.105. Klatka schodowa” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
e) W pozycji 286 „2.033. Klatka schodowa I” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
f)

W pozycji 292 „2.041. Klatka VIP II” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.

g) W pozycji 294 „2.043. Klatka schodowa II” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
h) W pozycji 309 „2.060. Klatka schodowa 6” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
i)

W pozycji 322 „2.076. Klatka schod.3” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.

j)

W pozycji 323 „2.077. Klatka schod. 4” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.

k) W pozycji 328 „3.004. Klatka I” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
l)

W pozycji 365 „3.039. Klatka II” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
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Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
m) W pozycji 376 „3.050. Klatka III” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
n) W pozycji 378 „3.052. Klatka IV” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
o) W pozycji 456 „4.002. Klatka I” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
p) W pozycji 482 „4.028. Klatka II” w kolumnie „Rodzaj wentylacji”
Sformułowanie: „mechaniczna”
Zastępuje sformułowaniem: „grawitacyjna”.
3) Dokonuje zmian w części III - Informacyjnej PFU w ten sposób, że:
a) W katalogu nr 7:
- zmienia jego nazwę „POZWOLENIE WODNOPRAWNE” zastępując ją nazwą:
„WODNOPRAWNE”,
- dodaje do katalogu plik: „Operat wodnoprawny”;
b) w katalogu nr 13 „PROJEKT BUDOWLANY OŚRODEK TRENINGOWY” w folderze
„SANITARNA”:
- Folder „PDF_sanit” zastępuje folderem: „PDF_sanit aktualizacja”,
- Do istniejącego pliku „Bilans_powietrza_POGON_living.pdf”
dodaje
dodatkowe
informacje,
zawarte
w
pliku
pod
nazwą:
„Bilans_powietrza_CSDiM_PIETRO.pdf”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
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Członkowie Komisji przetargowej:
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