t 6d2, dnia 18.07 .2018

r.

WyjaSnienia treSci Regulaminu Konkursu dotycz4ce opracowania i skladania prac konkursowych
w toku Konkursu na aran2acjq artystyczno-edukacyin4 Pasa2u t6dzkiego Domu

Kultury

dniu 13.07.2018 r., do Organizatora zostaly skierowane zapytania nastqpujqcej treSci,
CzqSi I koncepcji

PASAZ

wyposazenia Architektury Pasa2u

1. Jakie elementy

Odpowiedf

-

sq

juz zaprojektowane,

a

jakie s4 reallzowane?

:

Zamawiajqcy udostqpnia dokumentacjq projektowo - wykonawcz1 (wszystkie branzeJ,w siedzibie
poniedzialku do piqtku w godz. 8.00-14.00.
2. Jakie jest wykof czen\e zaprojel<towanych eLement6w PasaZu?

.
.
o
r
.
.

Sufity

- takich jak:

-

- np. materialy,

rodzaje sufit6w [rodzimy, podwieszony)

Instalacje - jakie?
Oprawy oSwieLleniowe - jakie?
Inne instalacje [monitoring, p-poz, ininternet, itp.)

Odpowiedf

od

np. materialy, wysoko6ci poziom6w progi?
np. materialy, listwy przyScienne?

Posadzki
Sciany

tDK

- wymienid wszystkie

:

Wykoriczenie projektowanych elementow zgodnie z dokumentacj4 projektowo - wykonawcz4 (wszystkie
bran2eJ, kt6rq zamawiaj4cy udostqpnia w siedzibie t DK, od poniedzialku do piqtku w godz.8,00-l-4,00.

3. Czy Zamawiajqcy udostqpni opracowanie projektowe [wszystkich branzeJ realizowanego Pasazu do
wglqdu pl'zez uczestnika konkursu przed oddaniem pracy konkursowej?
Odpowied2:
Zamawiaj4cy udostqpnia dokumentacjq projektowo - wykonawcz4 (wszystkie branze),w siedzibie
poniedzialku do piqtku w godz. 8.00-14.00.

tDK

oc

4. Czy Zamawiajqcy rozwaLal mozliwo6i stalego lub ruchomego zadaszenia patio - (dach otwarty/dach
zaml<niqty), umo2liwiajqce zabezpieczenie eksponat6w i imprez przed opadami atmosferycznymi i
zmiennymi warunka mi pogodowymi [5nieg, wiata itp.J?
Odpowiedf
Tak,

Za m

:

aw iaj qcy r ozw

alal tak4

m o2l iwoS

i.

zrezygnowal z zadaszenia patio to proszq o podanie przyczyn takiej decyzji
takie rozwiqzanie nie jest mozliwe?
5. Je2eli Zamawta)qcy

-

dlaczego

Odpowied2:
Zanrawiajqcy zrezygnowal,ze wzglqd6w ograniczefl finansowych oraz wysokich koszt6w niewsp6imiernych
do zamierzonego efektu funkcj onalnego.

Zamawiajqcy dopuszcza moZliwo6i stalego lub ruchomego zadaszenia patio, jednak element powinien byi
czqSci4 aran|acji artystyczno-edukacyjnej Pasa2u t6dzkiego Domu Kultury (rzeczowo i kosztowo).

6. Czy ZamawiajEcv przewiduje wprowadzenie zmian w realizowanym projekcie

Pasa2u w zakresie
mozliwoSci wykonania rozwiqzan zaproponowanych w zwyciqskiej pracy konkursowej? W jakim zakresie?

Odpowied2:
Zamaw iajqcy nie przewiduj e wp rowadze nia zmian

'1
t.

'-"
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wLy Latttdvvld]qLy

Copuszcza rozwiqzanie funkcjonalne polegaj4ce na wykorzystaniu windy towarowo-

(

osobowej dla ulatwienia szybkiego dostqpu uzytkownik6w Pasa2u [pelnosprawnych i niepelnosprawnych)
do galerii poloZonych na trzech piqtrach tDK, bez koniecznoSci kluczenia po caiym budynku? Czy recepcja i
staly pracownik obsiugi Pasa2u moglaby by(zlokalizowana w przedsionku windy?

Odpowiedf

:

Zamawiaj4cy dopuszcza takie rozwiqzanie funkcjonalne
B. Czy ZamawialEcy rozwaLa zmianq

lokalizacji pomieszczenia ,,gl6wnego Smietnika tDK" przeznaczonego

na magazy nowa nie odpad6w?

Obecnie 6mietnik oddzielony jest tylko drzwiami od przestrzeni ekspozycyjno-edukacyjnej, co jest
rozwiqzaniem bardzo mocno obnizaj4cym rangQ przestrzeni Pasazu, sprowadzajqc j4 do drogi transportowel
licznych kontener6w na Smieci do odbierajqcych je pracownik6w firmy oczyszczania miasta,
Przestrzef artystyczno-edukacyjna Pasa2u bqdzie zawsze w konflikcie ze Smietnikiem i jego obslugq w
obecnie przyj qtym rozwiqzaniu funkcj onalnym
I

Odpowiedf

:

Zamawiajqcy rozwa2al 162ne lokalizacje na etapie projektu. W chwili obecnej Zamawiajqcy nierozwaia takie;
mo2liwo$ci.
9. Czy pomieszczenie ,,gl6wnego Smietnika t DK" bqdzie posiadalo szczeln4izolac)g przeciw zapachowq? Czy
bqdzie posiadalo: wentylacjq mechanicznq, szczelne drzwi wejSciowe, hermetycznie zamykane kontenery na

odpady segregowane

/ bio (mokreJ,

odSwiezanie powietrza? W jaki spos6b Smietnik zostanie zabezpieczony

przed gryzoniami i insektami?

Odpowiedl:
Rozwiqzania techniczne pomieszczenia Smietnika realizowane sE zgodnie z dol<umentacjE projektowo wykonawczq, kt6r4 Zamawiajqcy udostqpnia (wszystkie bran2e) w siedzibie t,DK od poniedzialku do pi4tku
w godz.8.00-14.00.
10. Jal<ie rozwiqzanie dla wywozu Smieciprzyjqto w obecnie realizowanym ukladzie funkcjonalnym Pasazu?
Na przyklad: godziny wywozu 6mieci, droga
nocna, poranna, po zamkniqciu t DI(?

i rodzaj transportu Smieci przezosoby sprzqtajEce t,DK - pora

OdpowiedZ:
Wywoz nieczystoSci odbywa siq jeden raz w tygodniu (Srody) w godz,6.00

-

10.00

11. Proszq o podanie terminu realizacjr Inwestycjiw zakresie CzqSci I zwyciqskiejkoncepcji?

Odpowied2;
Termin zakoiczenie inwestycjiwg projektu wykonanego na podstawie zwyciqskiejkoncepcji planowany jest
na dzieri 30 pa1dziernika 2018 r,

1'2. Czy ZamawiajEcy

rozwaia podzielenie bud2etu 400.000,00 PLN na wykonanie aran2acji na dwie czqSci?

CzqSi pierwsza to realizacja projektu architektonicznego Pasazu przez architekta, a czqSi druga to realizacja

interaktywnych treSci Infokiosk6w przez wyspecjalizowany w takich projektach Zespol WEB finformatycy,
web -d evel

erzy, graficy, web-sce narzyS ciJ

op

Czytelny podzial na dwa oddzielne zadania zprecyzyjnie okreSlonym budZetem wykonawczym tego2 zadania

spowodowalby, 2e tylko wtedy istnieje szansa na powstanie dobrej Architektury Pasa2u i dobrego
Rozwiqzania WEB Zespolu dla Infokiosk6w przez kompetentnych w swojej dziedzinie Wykonawc6w. Inaczej
jest to zadanie trudne do wykonania przez jednego Wykonawcq i jego zesp6l ze wzglqdu na nieprecyzyjne
budZetowanie Architektury Pasa2u oraz Infokiosk6w. Obecny brak podzialu rodzi konflikty i problemy.
Odpowied2:
Zanrawiajqcy nie przewiduje podziatu na dwa odrgbne zadania konkursowe, realizacja l<onkursu zgodnie z
Regulaminem Konkursu Rozdzial ll pl<t, 5 i 6

12
Lr.
przy podziale bud2etu na dwa
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zadania konl<ursowe

zwiqkszy( bud2et na wykonanie aran2acji czq6ci pierwszej

-

i

realizacyjne bylby got6w
i czq6ci drugiej

Architektury Pasa2u

Infol<iosk6w? W jakiej kwocie dla ka2dej z czq6ci?

Odpowied2:
Zamawiajqcy nie przewiduje podziatu na dwa odrqbne zadania konkursowe.
Czq6d
1'.

II koncepcji - DWUSTRONNE INTERAKTYWNE EKRANY SWlErl,ruE

Czy Zamawiajqcy zakupii juZ

Odpowiedf

Infokioski zgodnie ze specyfika cjqzal7czon4 do regulaminu konkursu?

:

Wykonawca inwestycji pn. ,,Utworzenie Pasa2u Kultury Wojew6dztwa L6dzkiego popyzez remontL6dzkiego

Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiqkszenia udzialu w kulturze mieszkaric6w wojew6dztwa
l6dzkiego iksztaltowania kulturowej to2samo6ci regionu" Firma Maria Potz Mosaicon Sp, z o.o. nie zam6wil
jeszcze ekran6w multi med ialnych.

) '-" 7^^^'^'i^i^'" posiada na wtasno6(
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bazy danych do umieszczenia

w

Infokioskach

i jest got6w

nieodplatnie udostqpnii je Wykonawcy?

Odpowiedf

:

Zarnawiajqcy nie posiada baz danych

3. Jakie sq to bazy danych iw jakiej formie [tekst, foto, video)? Proszq o precyzyjnq odpowied? z
uwzglgdnieniem ,,Gl6wnej podstawy i punku odniesienia dla przedstawienia koncepcji" w oparciu o osie
tematyczne opisane w Rozdziale II - Punkty 2.Ll.,2.1.2.,2.13. Regulaminu Konkursu.
Odpowied2:
Zamawiajqcy nie posiada baz danych

4. Czy Zamawiajqcv posiada licencje i/lub prawa autorskie do baz danych udostepnionych do realizacii
zadania konkursowego?

Odpowiedf

:

Zamawiajqcy nie posiadabaz danych

- pytanie nie dotyczy

tr. LLy
a-,,7---,^,;-;^^,,
J.
Lcurdvvt<iJqry ustalajqc bud2et lnwestycji Iiczyl siq z mo2liwoSciq stworzenia nowej bazy danych,

okreSlajqc czas realizacii zadania konkursowego

i

finalnej inwestycji w zakresie CzqSci II zwyciqskiej

koncepcji?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy oczekuje stworzenia baz danych
6. Proszq o podanie terminu realizacji Inwestycjiw zakresie CzqSci II zwyciqskiej koncepcji?

Odpowiedf

:

Termin zakonczenia inwestycji wg projektu wykonanego na podstawie zwyciqskiej koncepcji planowany jest
na dziefr 30 pafdziernika 2018 r.
7. Pytania nr L2,I3

zCzqki I majq tak2e zastosowanie w tej

czqSci.

Odpowied2:
Zamawiaj4cy nie przewiduje podzialu na dwa odrqbne zadania konkursowe.

Wyja5nienia tre5ci Regulaminu s4 wi424ce dla wszystkich Uczestnik6w zakwalifikowanych do
udzialu w Konkursie i naleZy je uwzglqdnid w przygotowywanei pracy konkursowei.

ZAMAWIA

