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W odpowiedzi na wnioski Komisji Kultury, Promocji i Sportu złożone na posiedzeniu w dniu 7 grudnia

2015 r. (BRM.0012.5.12.2015.AM), dot.:

1. II'" przygotowania szczegółowych wyliczeń, dotyczących zasadności zainstalowania na Rynku

lodowiska od firmy zewnętrznej ..."
2. 1I•••zajęcia stanowiska w sprawie kapitalnego remontu skateparku Zadole oraz wizji jego dalszego

funkcjonowania. W obecnym stanie infrastruktury przedmiotowy obiekt nie pozwala na jego
bezpieczne użytkowanie ...'~ uprzejmie informuję:

Ad 1.

W wyniku postępowania, zgodnie z wymogami UZP, została wybrana oferta firmy RASSp. z 0.0. z siedzibą

w Tychach, która zaproponowała najniższą cenę za wynajem lodowiska przenośnego o powierzchni

150 m2 w okresie od 01.12.2015 r. do dnia 29.02.2016 r., wynoszącą 40.000,00 zł netto.

Cena ta obejmuje: wynajem agregatu chłodniczego wraz z czynnikiem chłodniczym (2000 litrów glikolu

wraz z paleto pojemnikiem), bandy płotkowe, izolacje podłoża, folię budowlaną, kątówki drewniane,

transport urządzeń i wyposażenia lodowiska do Katowic, montaż, uruchomienie i demontaż lodowiska,

szkolenie pracowników obsługujących lodowisko a także wykonywanie czynności serwisowych oraz

usuwanie awarii w czasie trwania najmu lodowiska.

Wielkość lodowiska była uzależniona od możliwości wybudowania go na płycie Rynku

w Katowicach bez kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną (zawory hydrantu, przyłącze energii

elektrycznej, studzienki teletechniczne itp.). W konsekwencji należało dobrać agregat chłodniczy o mocy

odpowiedniej do powierzchni mrożonej tj. poniżej 100 kW, a MOSiR nie posiada takiego agregatu.

Należało również uwzględnić i dostosować się do powierzchni zajmowanej przez boksy Jarmarku

Bożonarodzeniowego.

Konieczność wynajmu lodowiska od firmy zewnętrznej była uzasadniona brakiem możliwości

wykorzystania lodowiska tymczasowego, będącego na stanie MOSiR Katowice, bowiem elementy tego

lodowiska są w chwili obecnej montowane w panele, by w styczniu 2016 roku rozpocząć montaż na hali

głównej SPODKA. Na początku lutego 2016 r. będzie rozgrywany mecz testowy organizowany przez Polski

Związek Hokeja na Lodzie, poprzedzający organizację Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie.
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Ad 2.

MOSiR od kilku lat proponuje wykonanie kapitalnego remontu skateparku, każdorazowo plany te

weryfikowane są negatywnie z uwagi na ograniczenia budżetu. Jednakże, aby korzystanie z obiektu było

bezpieczne, MOSiR vi roku 2015 zlecił wykonanie naprawy urządzeń skateparku, wtvrngłownleurządzeń:

betonowych i elementów stalowych balustrady, pomalowano balustrady i elementy rur najazdowych,

wykonano nowe balustrady, wykonano nowe elementy betonowego najazdu, naprawiono ławki

parkowe, uzupełniono kostkę betonową, uszczelniono styki płyt masą dylatacyjną.

Prace wykonała firma budowlana posiadająca uprawnienia do wykonania przeglądów urządzeń

skateparku. Po zakończeniu prac MOSiR otrzymał protokół z okresowej kontroli i oceny stanu

technicznego elementów betonowych skateparku ZADOLE. Tym samym urządzenia skateparku są

bezpiecznie dla użytkowników. Niemniej, aby obiekt spełniał aktualne wymagania i oczekiwania

użytkowników, niezbędnym byłoby wykonanie remontu kapitalnego, w ramach którego wymienione

zostałoby podłoże, a co się z tym wiąże zdemontowane byłyby wszystkie urządzenia betonowe i w ich

miejsce wybudowane nowe. Wartość takiego remontu wymagałaby przeznaczenia kwoty w wysokości

od 350.000 do 400.000 złotych.

Z poważaniem

Do wiadomości:
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