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dotyczy  zamówienia  publicznego  na:  „Budowa  zadaszenia  lodowiska  oraz  zaplecza 
socjalno  –  biurowego  na  działkach  o  nr  geodezyjnym  61,  62  i  64/1  położonych  
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby  zamawiającego wpłynęła  prośba  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W związku z zapisem w pkt. 1 załącznika nr 1 do umowy „opis przedmiotu zamówienia”:
„kompletny obiekt typu „przekrycie namiotowe" o wymiarach 22,5 x 45 x 3,5 m nads istniejącą 
betonową  płytą  lodowiska  o  wymiarach  21  x  41,3  m  wyposażony  w  instalację  elektryczną 
oświetleniową wnętrza  w  ilości  ok.  20  lamp metahalogenowych  o  mocy  400 W,  oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne oraz w instalację nagłaśniającą wnętrze hali. Przekrycie  jest obiektem 
całorocznym trwale związanym z podłożem z możliwością wielokrotnego demontażu ( w gruncie 
pozostają jedynie stopy fundamentowe). Powierzchnia całkowita hali wynosi 1025,1m2”
.1 Prosimy  o  sprecyzowanie,  czy  załączona  do  SIWZ  dokumentacja

projektowa  dotyczy  budowy  obiektu  całorocznego,  trwale  związanego  z
podłożem,  do  którego  odnoszą  się  Polskie  Normy  Obciążenia  Śniegiem
PN  -  80/B  —  02010  mówiące,  że  dla  Gminy  Swarzędz  charakterystyczne
obciążenie śniegiem wynosi 0,9 kN / m2.

.2 Czy  zamawiający  dopuszcza  wykonanie  zadaszenia  w  formie
spełniającej  wymogi  postawione  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  lecz  z
elementów o innych przekrojach niż w projekcie?

Uzasadnienie
Zgodnie z tematem dostępnej dokumentacji technicznej pod tytułem : „obiekt budowlany typu 
przekrycie  namiotowe  o  wymiarach  22,5  x  45  x  3,5  zwanych  dalej  halą  namiotową", 
w/wymieniony  obiekt  jest  obiektem tymczasowym,  zgodnie  z  Prawo  Budowlane  (  Dz.  U.  z 
2003,  nr  207,  poz.  2016,  rozdział  1,  art.  3.  pkt.  5),  który  mówi:  „  tymczasowym obiekcie 
budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, a  także obiekt budowlany nie 
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  
wystawowe,  PRZEKRYCIA  NAMIOTOWE  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.
W  związku  z  tym,  do  w/wymienionych  obiektów  odnosi  się  norma  PN-EN  13782  „Obiekty 
tymczasowe namioty, bezpieczeństwo". Norma ta zezwala na redukcje obciążenia śniegiem do 
0,2  kN/m2  tzn.  8  cm  pokrywy  śnieżnej  (pkt.  6.4.3.3  zmniejszenie  obciążenia  śniegiem). 
Jednakże w/wymieniony warunek redukcji obciążenia ma zastosowanie wyłącznie gdy namiot jest: 
„- stawiany w miejscach, w których nie występuje prawdopodobieństwo opadów śniegu, lub
-działających  przez  cały  rok,  jeśli  można  pominąć  prawdopodobieństwo  opadu  śniegu,  lub
-jeśli  namiot  jest  zabezpieczony  przed  gromadzeniem  się  śniegu  dzięki  konstrukcji  lub
warunkom eksploatacji
-jeśli stosowne działanie i środki zapobiegają gromadzenia się śniegu na namiocie.  Ten ostatni 
warunek można spełnić dzięki:
- instalacji urządzenia do ogrzewania i przygotowaniu do użytkowania; i

- uruchomieniu ogrzewania przez opadami śniegu: i

- ogrzewaniu  namiotu  w  taki  sposób,  aby  cala  nawierzchnia  pokrycia  miała  temperaturę
zewnętrzną+2 stopnie C."

W przedłożonym projekcie  ,  w  pkt.  5.5  „obliczenia  statyczne",  5.5.1  „założenia  do  obliczeń" 
przyjęto obciążenie śniegiem równe 0, 08 m osiadłego suchego śniegu, a więc  obciążenie dla 
obiektów tymczasowych.
Wniosek
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Uznajemy,  że  przedłożona dokumentacja  techniczna nie  spełnia  wymagań sprecyzowanych w 
przedmiocie  zamówienia,  w  załączniku  1  „  przekrycie  jest  obiektem  całorocznym  trwałe 
związanym z ziemią...”,  ponieważ dotyczy obiektów tymczasowych i nic gwarantuje przyjętego  
przez PN -80 / B — 02010 dla Swarzędza obciążenia śniegiem wynoszącego 0,9 kN / m2, a tym 
samym tworzy zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników lodowiska.”

Odpowiedź nr 1

1. Tak - załączona do SIWZ dokumentacja  projektowa dotyczy budowy obiektu całorocznego, 
trwale związanego z podłożem, do którego odnoszą się Polskie Normy Obciążenia Śniegiem
PN - 80/B — 02010 mówiące, że dla Gminy Swarzędz charakterystyczne obciążenie śniegiem 
wynosi 0,9 kN / m2.
Przedmiotowa dokumentacja projektowa zawiera błąd w pisowni. W związku z tym wprowadza 
się następujące zmiany do załącznika „Dokumentacja techniczna”: 
Na stronie 10 podpunkt 5.5.1. było: 
„- śnieg
ze względu na charakter konstrukcji obiektu obciążenie śniegiem
zredukowano do warstwy grubości grubości:
 0,16 m świeżo spadłego (do kilku godzin),
 0,08 m osiadłego suchego (do kilku dni)
Użytkownik  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usuwania  z  połaci  dachu  pokrywy śniegu  o 
grubości przekraczającej podaną wyżej”.
Jest:
- śnieg
ze względu na charakter konstrukcji obiektu obciążenie śniegiem
zredukowano do wartości grubości:
 0,50 m świeżo spadłego (do kilku godzin).
Użytkownik  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usuwania  z  połaci  dachu  pokrywy śniegu  o 
grubości przekraczającej podaną wyżej”.

2.  Zamawiający  nie  może  odnieść  się  do  zapytania  postawionego  w  przedmiotowej  formie. 
W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi prosimy o wyspecyfikowanie elementów, których 
mają dotyczyć ewentualne zmiany wraz z informacją na temat proponowanych rozwiązań 
technicznych.
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