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Szanowny Pan
Tomasz Szpyrka
Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Rady Miasta Katowice

Zgodnie z ustaleniami w sprawie odpowiedzi na pytanie Pana Przewodnicz ą cego
postawione na posiedzeniu Komisji Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 23.02.2015 r. w
sprawie dost ę pno ś ci lodowiska w sezonie 2014/2015, przedstawiam wyja ś nienia z ło ż one
przez Dyrektora Miejskiego O ś rodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.
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Grontmij Polska
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA W ZARZĄDZANIE MASZYNOWNI LODOWISKA
Data sporzadzenia protokołu
Uczestnicy przekazania zgodnie z list ą poniżej.
Zamawiaj ący

10.12.2014r
Przeimulacv

Nazwa firmy:

Miasto Katowice

Miasto i kod pocztowy:

40.098 Katowice

Miasto, kod pocztowy:

40-005 Katowice

Ulica:

Młyń ska 4

ulica:

Aleja Korfantego 35

Przy udziale

Inżyniera kontraktu

Nazwa firmy:

MOSiR Katowice

Przekazujacy (Wykonawca)
Konsorcjum firm w skladzie:

IVICK

Nazwa firmy:

Warbud $.A (Lider)

Miasto i kod pocztowy:

Grontmij Polska sp. z o. o.
Odział Południe
40.087 Katowice

Miasto i kod pocztowy:

02-342 Warszawa

Ulica:

Sokolska 65

Ulica:

Al. Jerozolimskie 162A

Nazwa firmy:

Mercury Engineering
Polska Sp. z o.o.

Miasto i kod pocztowy:

02.697 Warszawa

ulica:

W. Rzymowskiego 53

Nazwa firmy:

Ustalenia:

W nawi ązaniu do ustale ń ze spotkania z dnia 05.12.2014r. oraz informacji przekazanej przez Wykonawc ę pismem z
dnia 20.11.2014r. o nr B/MCK/EVIK/737/14 potwierdzaj ącej zakończenie przez Wykonawc ę prac w zakresie monta żu
agregatu lodowiska oraz gotowo ść do przekazania, ustala si ę :
1.

2.

Wykonawca z dniem 10.12.2014r przekazuje w zarządzanie do MOSiR Katowice obiekt maszynowni
lodowiska zlokalizowany na terenie maszynowni chłodu, przewidziany do obs ługi lodowiska przy obiekcie
Spodka (zgodnie z za łącznikiem graficznym)
Każdorazowe wejście do obiektu maszynowni lodowiska przez teren maszynowni ch łodu możliwe będzie w
oparciu o przekazan ą przez MOSiR i uzgodnion ą z Wykonawcą robót listę osób.

Ponadto:
3.

Wykonawca przekazuje nast ępujące dokumenty zwi ązane z zabudowanymi w obiekcie urz ądzeniami:
a. Protokoły z wykonanych czynno ści serwisowych — 4 szt.
b. Rzuty instalacji z zaznaczonym zakresem podlegającym przekazaniu.
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4. Wykonawca informuje, o konieczno ści dokonywania regularnych przegl ądów serwisowych następujących
urządzeń: agregat chłodniczy, ch łodnica wentylatorowa „dty cooler", pompy obiegowe, wentylator bytowy,
wentylator awaryjny, uk ład detekcji amoniaku, automatyka sterownicza, zawory bezpiecze ństwa - w
szczególności regularnej wymianie oleju i filtrów oleju agregatu ch łodniczego.
Załączniki:
1. Załącznik graficzny - zakres przekazania (wg rys. IC4.06.02; IC4.06.06)
2.Protokoły z wykonanych czynności serwisowych w dniach 11.11.2014r.; 15.11.2014r.; 16.11.2014r.
Niniejszy protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
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Warbud S.A.
Mercury Engineering Poiskercor
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Iski Zwi ązek Hokeja na Lodzie - Komunikat WGiD SZHL NR 4/2014/2015
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Komunikaty

Komunikat WGiD SZHL NR 4/2014/2015
1. WGiD SZHL na posiedzeniu w dniu 08.10.2014 roku wydał
postanowienie
o wykluczeniu z rozgrywek w sezonie 2014/2015 dru żyny HC GKS
Katowice
w kategorii żaki starsze. Postanowienie zosta ło wydane na podstawie
regulaminu rozgrywek grup m łodzieżowych PZHL sezon 2014/2015 —
sprawy regulaminowe
„ Trzy walkowery za brak minimalnej ilo ści zawodników z rocznika 2001 i
2002 oznacza wykluczenie z rozgrywek ".

Drużyna HC GKS Katowice rozgrywała mecze w niekompletnym
składzie w dniach: 13.11.2014 r. 30.11.2014 r. i 04.12.2014 r.
2. Dru żyna, która zgodnie z terminarzem ma rozgrywa ć mecze z HC GKS
Katowice b ędzie pauzować.
3. Punkty za rozegrane mecze z dru żyną HC GKS Katowice b ędą
wycofane.
Wycofane b ęd ą również statystyki /bramki, asysty, kary/.
4. WGiD SZHL na posiedzeniu w dniu 08.12.2014 roku wydał orzeczenie
o nałożeniu kary pieni ężnej na klub UHKS Mazowsze Warszawa za
wycofanie dru żyny w trakcie rozgrywek w kategorii m łodzików w sezonie
2014/2015.
5. Punkty za rozegrane mecze z dru żyną UHKS Mazowsze Warszawa
będą wycofane. Wycofane b ędą również statystyki /bramki, asysty,
kary/.

Przewodniczący WGiD SZHL
Danuta Piorun

p://www.szhl.com.pl/komunikaty ,1418286497.html
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