
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.20.2020 Gliwice,  28-08-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie
dworca PKP)

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zieleń:
1. W STWiOR znajduje się zapis o stosowaniu obrzeża – w opisie jest brak
określenia jakie, a w przedmiarze brak i lości. Proszę o informację czy
uwzględniać je w ofercie
Odpowiedź: We wszystkich przypadkach naturalnym obrzeżeniem zieleni są
elementy drogowe (krawężniki, płyty, kostka itp.) - nie przewidziano niezależnych
obrzeży.
2. Zarówno w STWiOR jak i w Opisie Technicznym jest zapis o trawnikach z rolki
- w przedmiarze jest siany – proszę o sprecyzowanie metody wykonania
Odpowiedź: Trawniki należy wykonać z siewu (mieszanka nasion traw
z przewagą kostrzewy trzcinowej), zgodnie z zapisami przedmiaru ofertowego.
3. W opisie przy nasadzeniach obok nowych nawierzchni mają pojawić się ekrany
przeciwerozyjne, których brak jest w przedmiarach – proszę o sprecyzowanie czy
je uwzględniać.
Odpowiedź:  Dla obszaru 2A ekrany ukierunkowujące korzenie drzew
wyspecyfikowano w punkcie 2.15. Podobnie w pozostałych obszarach.
4. W opisach jest mowa o zastosowaniu substratu antykompresyjnego - jednak
jego opis wskazuje na zastosowanie systemu antykompresyjnego. Proszę
o informację czy zastosować substrat czy moduły antykompresyjne (które
posiadają parametry zgodne z opisami)?
Odpowiedź: Ze względu na przewidywane obciążenia nawierzchni oprócz
zastosowanego modułu antykompresyjnego przyjęto wypełnienie modułu
substratem antykompresyjnym. W związku z powyższym, wycenę należy
dokonać zgodnie z powyższym. Zamawiający informuje, że niniejsze może ulec
modyfikacji po uzgodnieniu z dostawcą wybranego systemu antykompresyjnego
i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 2:
Drogi:
1. W przedmiarze (obszar 2A oraz 4A) występują obrzeża granitowe, jednak
w pozycji figuruje nazwa obrzeży betonowych (odpowiednio pozycja 22.12 oraz
9.4) – proszę o informację które obrzeża zastosować.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować obrzeża granitowe
(skorygowano w przedmiarach ofertowych).
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Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz
z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi.

Dawid Ochód

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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