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Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzywam do potwierdzenia 
otrzymania niniejszego pisma. 

        Świnoujście, 2015-03-05 

 

Znak pisma: MDK/ZP/1/2015 

L.dz. 258/IX/2015 

     ESM SYSTEM Sp. z o.o. 

     Ul. Prostokątna 4 

     81-601 Gdynia 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 03.03.2015 r. dotyczące treści 

SIWZ.MDK/ZP/1/2015 „MODERNIZACJA AKUSTYCZNA 

AMFITEATRU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. 

CHOPINA 30.” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy 

z dnia 03.03.2015 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień 

przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim 

Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 

Pytanie  

Dotyczy:   Modernizacja akustyczna amfiteatru miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 

W nawiązaniu do SIWZ dot. Modernizacji akustyczna amfiteatru miejskiego w Świnoujściu 

przy ul. Chopina 30 z dnia 5.02.2015r. składamy zapytanie czy istnieje możliwość 

zastosowania zarówno w kalkulacji jak i wykonaniu zamiennych materiałów na okładziny 

ścienne. Po konsultacji z akustykiem chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie oparte na bazie 

blachy perforowanej z pułapką basową zamiast wymienionych w projekcie paneli 

akustycznych typu Profles. Prosimy o informacje czy będzie możliwa zamiana wymienionego 

powyżej materiału. 

 

Odpowiedź   

Z uwagi za zbyt mało danych dotyczących materiału zamiennego na okładziny ścienne, 

Zamawiający po zasięgnięciu opinii Projektanta nie wyraża zgody na jego zastosowanie. 

Zamawiający z treści pytania nie wie: jaka jest konstrukcja rozwiązania zamiennego, jaka jest 

ilość materiału dźwiękochłonnego, jakie są parametry akustyczne systemu, jaki jest wygląd 

strony licowej. 

Zamawiający bez posiadania wiedzy o parametrach akustycznych materiału zamiennego jak 

również o uzyskanych przy jego zastosowaniu parametrach akustyki dla całego obiektu oraz 

wyglądzie estetycznym, nie może wyrazić zgodny na zmianę materiału. 

Z uwagi na przeprowadzone badania i obliczenia w modelu cyfrowym na konkretnych 

materiałach, wykonawcy, którzy chcą zastosować materiał odmienny od zaproponowanego, 

są zobowiązani do wykonania symulacji komputerowych z zastosowaniem zaproponowanych 

materiałów, w oparciu o model cyfrowy i przedstawieniu ich wyników do akceptacji 

Zamawiającego i Projektanta, przy czym czas niezbędny na wykonanie powyższych 

czynności nie będzie skutkował wydłużeniem okresu realizacji umowy. 


