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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: Dotyczy małej architektury Prosimy o wyjaśnienie sposobu
wykonania Herbu Gl iw ic  na wiatach przystankowych i  rowerowych.
W dokumentacji jest informacja że ma to być "matowy element na tafli". Czy może
to być standardowy element w formie wklejanej grafiki na szkło czy w formie
wygrawerowania w szkle hartowanym?

Odpowiedź: Na elementach szklanych – jako trwały element matowy na tafli (np.
w formie grawerowania, piaskowania, trawienia).

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że ust. 7 w par. 10 należy czytać łącznie
z ust. 8 tego paragrafu tj. że tylko wystąpienie wad uniemożliwiających
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, o których mowa
w ust. 8 uprawnia Zamawiającego do przerwania czynności odbioru końcowego?

Odpowiedź: Zapisy §10 ust. 7 i 8 dotyczą dwóch odrębnych sytuacji i należy
czytać je rozdzielnie.

Pytanie nr 3:  Na zakresie inwestycji znajdują się krawężniki betonowe 20x30 cm
do rozbiórki, natomiast brak pozycji kosztorysowej. Proszę o dodanie pozycji
kosztorysowej.

Odpowiedź: Skorygowano opis pozycji dot. rozbiórki krawężników betonowych.
Rozbiórkę krawężników betonowych 15x30 i 20x30 należy uwzględnić w poz. 2.1
kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 4: W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć rozbiórki podbudów
dróg i chodników? Brak pozycji kosztorysowej.
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Odpowiedź: Rozebranie podbudowy z kruszywa/tłucznia ujęte jest w wykopach

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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