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        Strona internetowa 
 

 
 

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ. 
 
 Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 

przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż elementów systemu 

informacyjnego i reklamowo-identyfikacyjnego w Hali Ergo Arena w Gdańsku „ 

 

Pytanie 1 

W zad.1 zewnętrzny ekran na elewacji o przeznaczeniu reklamowym Zamawiający podał 

wymóg szerokości ekranu, która ma wynosić 12,66m (12660 mm). W związku z faktem, 

że ekran o podanej specyfice P20 mm składa się z modułów (paneli LED) o szerokości 

320mm lub 160mm, niemożliwym jest uzyskanie szerokości precyzyjnie wynoszącej 

12,66m. Dostępne możliwości to 12,80m lub 12,64m 

a) Czy zamawiający dopuszcza zwiększenie szerokości ekranu do 12,80m (14mm 

szerszy)? 

b) Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie szerokości ekranu do 12,64 (2mm szerszy)? 

c) Czy Zamawiający dopuszcza różnice w szerokości ekranu? Jeżeli tak, to w jakim 

zakresie? 

Odpowiedz: 

Jeżeli fizyczna wielkość zastosowanych modułów nieznacznie przekracza 12,66m x 9,6m 

dopuszcza się zwiększenie szerokość ekranu. W przypadku wykorzystania istniejącej na 

elewacji konstrukcji pod ekran, wielkość ekranu nie może być mniejsza niż istniejąca 

konstrukcja (załącznik 7c). Należy uwzględnić nośność konstrukcji. 

  

Pytanie 2 

W zad.1 zewnętrzny ekran na elewacji o przeznaczeniu reklamowym Zamawiający podał 

wymóg formatu ekranu, wynoszący 16:9 (stosunek szer/wys=1,78) Pożądane przez 

Zamawiającego wymiary ekranu 12,64x9,60 są sprzeczne z oczekiwanym formatem, 

przy założeniu, że obraz ma być emitowany na 100% powierzchni ekranu. Format ekranu 

o podanych wymiarach jest bardzo zbliżony do formatu 4:3 (stos szer/wys=1,316) 

Dokładny format 4:3 można uzyskać przy rozmiarach ekranu 12,80mx9,60m. 

a) Czy Zamawiający akceptuje format 4:3 bądź zbliżony do formatu 4:3? 

Odpowiedz: 

Dopuszcza się zastosowanie proporcji ekranu 4:3  

 

Pytanie 3 

W zad.2 Banda LED Zamawiający podał wymóg łącznej długości 243,8m oraz szerokości 

0,9m-1m. 
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a) Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie długości bandy LED o 4mm do długości 

243,84mm? 

b) Czy Zamawiający określając szerokość 0,9-1m określił szerokość pojedynczego 

modułu (kabinetu) LED czy to pomyłka pisarska i zamiast słowa szerokość powinno być 

wysokość? 

c) jaki jest dopuszczalny podział wysokości bandy LED? 

Odpowiedz: 

a) Długość belki żelbetowej na poziomie piątym (prosta: 57,1m łuk: 64,8m), na której 

będzie ona zainstalowana wynosi 243,8m więc długość bandy nie może przekraczać tej 

długości. Należy pokryć całą długość belki, dopuszcza się skrócenie długości o 2m na 

łukach  z powodu nachodzących balkonów na pylonach. 

b) Szerokość 0,9m – 1,0m określa zakres wysokości bandy 

c) Patrz podpunkt a) 
 

Pytanie 4 

W wzorze umowy par.7 (rozwiązanie umowy) ust.1 pkt znajduje się zapis: 

Wykonawca nie ukończy zamówienia w terminie do dnia 20 sierpnia 2014r. oraz par.8 

(kary umowne) ust.2 umieszczony jest zapis: 

Niezależnie od kary przewidzianej w ust.1 w przypadku niewykonania umowy do dnia 

20.08.2014r. Zamawiający może rozwiązać umowę i naliczyć karę w wysokości 10% 

wartości brutto zamówienia. 

a) czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do ww. zapisów dodatkowego zdania: pod 

warunkiem, że podpisanie umowy nastąpi do 28 czerwca 2014r. 

Odpowiedz: 

Zamawiający przewiduje wcześniejsze zawarcie umowy z wykonawcą. Treść umowy w 

zakresie kar zostanie zmodyfikowana w przypadku zawierania umowy po 28 czerwca 

2014r.  

 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający dopuszcza ekran na elewacji o przeznaczeniu reklamowym w wersji 

P20 real, gwarantującym niezmienioną ilość pikseli fizycznych (czyli tę samą 

rozdzielczość realną)? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jedynie realnego piksela 20mm.   

 

 

 

 Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 
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