
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.20.2020 Gliwice,  04-09-2020 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:  Proszę o podanie szczegółów dotyczących oznakowania
elementów małej architektury herbem miasta Gliwice. Czy ma to być herb
odciskany w betonie? Herb na tabliczce 5cm x 5cm? Herb monochromatyczny?
Proszę o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź: Na elementach betonowych – odcisk w betonie,
Na elementach stalowych – rysunek (malowanie),
Na elementach szklanych – jako trwały element matowy na tafli (np. w formie
grawerowania, piaskowania, trawienia).
Wielkości nie określono w projekcie, wskazano w dokumentacji lokalizację oraz
skalę logo w stosunku do wielkości elementu. Na podstawie dokumentacji można
oszacować zalecaną wielkość elementów logo, jest ona uzależniona od gabarytu
elementu, mają to być elementy wyróżniające się.
Proponowana wg dokumentacji wysokość loga wynosi np.:
dla wiat przystankowych ~1250mm,
dla donic, ławek, tablic ogłoszeniowych, koszy na śmieci do ~150mm,
na drobnych elementach stalowych (stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów
itp.) ~50mm.
Herb w formie liniowej, monochromatyczny.

Pytanie nr 2:  Proszę o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dotyczących
oświetlenia LED ławek w obszarze 4A. W szczególności: napięcie zasilania,
barwa światła, długość listwy, wydajność świetlną, klasę szczelności, sposób
montażu (odległość od krawędzi itp.)
Odpowiedź: Sposób montażu zgodnie z wytycznymi branży architektury,
w konstrukcji ławki zapewnić miejsce na zabudowę zasilacza LED 24 V min. 15
W na jedna oprawę długości 1 m w miejscu nie widocznym i dostępnym
z zewnątrz. Oprawy w formie liniowej
w obudowie aluminiowej anodyzowanej z kloszem PC. Barwa światła od 3000K
do 5700K, konkretna barwę uzgodnić z UM Gliwice. Podświetlenie liniowe ławki
może składać się z opraw długości 0,5m lub 1m. Szczelność min. IP67,
odporność na udary min. IK10. Możliwość podłączenia do systemu sterowania
RGB.
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Pytanie nr 3:  Dotyczy robót branży kanalizacyjnej. W jakiej pozycji kosztorysu
należy uwzględnić koszt dostawy i montaży kaskad w studniach kanalizacyjnych.

Odpowiedź: Dostaw i montaż studni kaskadowych należy uwzględnić w pozycji
studnia.
Kaskady zaznaczono na profilach, wraz z opisanymi średnicami przewodów, oraz
w zestawieniu materiału w opisach technicznych w pozycjach o nazwie: Studnia
kaskadowa z kręgów betonowych i jej numer np:

8. Studnia kaskadowa z kręgów betonowych, głębokość >3 m,
beton

1000 13 szt.

9. Studnia kaskadowa z kręgów betonowych, głębokość >3 m,
beton

1000 4 szt.

Pytanie nr 4:  Dotyczy robót branży kanalizacyjnej. Wnoszę o ujawnienie liczby
kaskad dla każdego przekroju rur w podziale na obszary
Odpowiedź: Kaskady zaznaczono na profilach, wraz z opisanymi średnicami
przewodów, oraz w zestawieniu materiału w opisach technicznych w pozycjach
o nazwie: Studnia kaskadowa z kręgów betonowych np.:

8. Studnia kaskadowa z kręgów betonowych, głębokość >3 m,
beton

1000 13 szt.

9. Studnia kaskadowa z kręgów betonowych, głębokość >3 m,
beton

1000 4 szt.

Pytanie nr 5:  dot. Branży „zieleń” obszaru 2A przedmiar robót poz. 6 oraz 7. Czy
w cenie pozycji należy uwzględnić dostawę żwiru?
Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić.

Pytanie nr 6: dot. Branży „zieleń” obszaru 2A przedmiar robót poz. 6 oraz 7.
Pozycja 6 przedmiaru robót stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren
płaski, warstwa grubości 2·cm; Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod drzewami”,
pozycja 7 stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, dodatek za
każdy następny 1·cm; Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami” brak
jednoznacznego ustalenia ile cm w danej pozycji wycenić. Czy w pozycji 6
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 5cm czy 2cm żwiru? Czy w pozycji 7
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 1cm? Proszę o jednoznaczne określenie
grubości warstwy żwiru w każdej pozycji.
Odpowiedź: Całkowita grubość warstwy żwiru ma wynosić 5 cm. Pierwsza
pozycja dotyczy gr.2cm, a następna dodatek za każdy następny 1cm
do zakładanej grubości całkowitej 5cm.

Pytanie nr 7:  dot. Branży „zieleń” obszaru 2A przedmiar robót poz. 8 oraz 9.
Pozycja 8 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski,
warstwa grubości 2·cm; Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki z iemi
trawnikowej”, pozycja 9 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu,
teren płaski, dodatek za każdy następny 1·cm Rozwiezienie 5 cm warstwy
mieszanki ziemi trawnikowej”. Czy pozycje te dotyczą tylko rozwiezienia ziemi
trawnikowej czy dostawy, rozwiezienia i rozrzucenia ziemi trawnikowej. Proszę
jednocześnie o ustalenie która pozycja dotyczy ilu cm. Czy poz. 8 uwzględnia
2czm lub 5cm oraz czy pozycja 9 uwzględnia 1cm, 3cm lub 5cm
Odpowiedź: Dostawy, rozwiezienia i rozrzucenia ziemi trawnikowej, całkowita
grubość warstwy ma wynosić 5 cm Pierwsza pozycja dotyczy gr.2cm a następna
dodatek za każdy następny 1cm do zakładanej grubości całkowitej 5cm.
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Pytanie nr 8:  dot. Branży „zieleń” obszaru 2A przedmiar robót poz. 35 oraz 36.
Pozycja 35 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren
płaski, warstwa grubości 2·cm; Rozłożenie warstwy 5 cm kory”, pozycja 36
przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, dodatek
za każdy następny 1·cm Rozłożenie warstwy 5 cm kory”. Czy pozycje te dotyczą
tylko rozłożenia kory czy dostawy i rozłożenia kory. Proszę jednocześnie
o ustalenie która pozycja dotyczy ilu cm. Czy poz. 35 uwzględnia 2czm lub 5cm
oraz czy pozycja 36 uwzględnia 1cm, 3cm lub 5cm
Odpowiedź: Dostawa i rozłożenie torfu, całkowita grubość warstwy ma wynosić
5 cm. Pierwsza pozycja dotyczy gr.2cm a następna dodatek za każdy następny
1cm do zakładanej grubości całkowitej 5cm.

Pytanie nr 9:  dot. Branży „zieleń” obszaru 2B przedmiar robót poz. 6 oraz 7.
Pozycja 6 przedmiaru robót stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren
płaski, warstwa grubości 2·cm; Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod drzewami”,
pozycja 7 stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, dodatek za
każdy następny 1·cm; Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami” brak
jednoznacznego ustalenia ile cm w danej pozycji wycenić. Czy w pozycji 6
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 5cm czy 2cm żwiru? Czy w pozycji 7
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 1cm? Proszę o jednoznaczne określenie
grubości warstwy żwiru w każdej pozycji.
Odpowiedź: Całkowita grubość warstwy żwiru ma wynosić 5 cm. Pierwsza
pozycja dotyczy gr.2cm a następna dodatek za każdy następny 1cm
do zakładanej grubości całkowitej 5cm.

Pytanie nr 10:  dot. Branży „zieleń” obszaru 4A przedmiar robót poz. 6 oraz 7.
Pozycja 6 przedmiaru robót stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren
płaski, warstwa grubości 2·cm; Rozłożenie warstwy 5 cm żwiru pod drzewami”,
pozycja 7 stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie gliny, teren płaski, dodatek za
każdy następny 1·cm; Rozłożenie warstwy żwiru pod drzewami” brak
jednoznacznego ustalenia ile cm w danej pozycji wycenić. Czy w pozycji 6
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 5cm czy 2cm żwiru? Czy w pozycji 7
przedmiaru należy wycenić rozłożenie 1cm? Proszę o jednoznaczne określenie
grubości warstwy żwiru w każdej pozycji.
Odpowiedź: Całkowita grubość warstwy żwiru ma wynosić 5 cm. Pierwsza
pozycja dotyczy gr.2cm a następna dodatek za każdy następny 1cm
do zakładanej grubości całkowitej 5cm.

Pytanie nr 11:  dot. Branży „zieleń” obszaru 4A przedmiar robót poz. 8 oraz 9.
Pozycja 8 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski,
warstwa grubości 2·cm; Rozwiezienie 5 cm warstwy mieszanki z iemi
trawnikowej”, pozycja 9 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu,
teren płaski, dodatek za każdy następny 1·cm Rozwiezienie 5 cm warstwy
mieszanki ziemi trawnikowej”. Czy pozycje te dotyczą tylko rozwiezienia ziemi
trawnikowej czy dostawy, rozwiezienia i rozrzucenia ziemi trawnikowej. Proszę
jednocześnie o ustalenie która pozycja dotyczy ilu cm. Czy poz. 8 uwzględnia
2czm lub 5cm oraz czy pozycja 9 uwzględnia 1cm, 3cm lub 5cm
Odpowiedź: Dostawa, rozwiezienie i rozrzucenie ziemi trawnikowej, całkowita
grubość warstwy ma wynosić 5 cm. Pierwsza pozycja dotyczy gr.2cm a następna
dodatek za każdy następny 1cm do zakładanej grubości całkowitej 5cm.

Pytanie nr 12:  dot. Branży „zieleń” obszaru 4A przedmiar robót poz. 42 oraz 43.
Pozycja 42 przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren
płaski, warstwa grubości 2·cm; Rozłożenie warstwy 5 cm kory”, pozycja 43
przedmiaru stanowi „Analogia - Ręczne rozrzucenie torfu, teren płaski, dodatek
za każdy następny 1·cm Rozłożenie warstwy 5 cm kory”. Czy pozycje te dotyczą
tylko rozłożenia kory czy dostawy i rozłożenia kory. Proszę jednocześnie
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o ustalenie która pozycja dotyczy ilu cm. Czy poz. 42 uwzględnia 2czm lub 5cm
oraz czy pozycja 43 uwzględnia 1cm, 3cm lub 5cm
Odpowiedź: Dostawa i rozłożenie kory, całkowita grubość warstwy ma wynosić 5
cm.

Pytanie nr 13:  dot. Branży „kanalizacja sanitarna” obszaru 2A przedmiar robót
poz. 6. Czy w pozycji należy również wycenić utylizację wywożonych rurociągów?
Odpowiedź: Tak, należy wycenić.

Pytanie nr 14:  dot. Branży „kanalizacja sanitarna” obszaru 2A. Wg projektu
należy wykonać kanalizację z rur kamionkowych fi150, brak jednak odpowiednich
pozycji w przedmiarze robót dla tego rodzaju robót. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W obszarze 2A zaprojektowano kanalizację sanitarna wyłącznie
z rur kamionkowych – błąd w opisie pozycji przedmiarowej (sieć i przykanaliki)
o różnych średnicach. Wyjątek stanowi podłączenie kanalizacji sanitarnej
do toalety publicznej, które zrealizowane jest za pomocą rury PVC długości
9,10m
Zgodnie z opisem technicznym nr 55619-2A-PW-MP-176/D, oraz rys.
55619-2A-PW-181_A, odcinki kanalizacji (przykanaliki) z rur kamionkowych
o średnicy DZ 150
są objęte przedmiotem zamówienia. Ilość rur kamionkowych o DZ150: 228m.
Uzupełniono w przedmiarze ofertowym.

Pytanie nr 15:  dot. Branży „kanalizacja sanitarna” obszaru 2A. Wg projektu
należy wykonać kanalizację sanitarną z rur kamionkowych DZ200 w ilości
457,05m, natomiast wg. przedmiaru tylko 27,05mb. Różnice pomiędzy
przedmiarem a projektem kanalizacji sanitarnej obszaru 2A występują
w przypadku wszystkich rur. Proszę o informację, jaka jest faktyczna ilość rur
kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej w podziale na średnice i materiał.
Odpowiedź: W obszarze 2A zaprojektowano kanalizację sanitarna wyłącznie
z rur kamionkowych – wyjątek stanowi podłączenie kanalizacji sanitarnej
do toalety publicznej, które zrealizowane jest za pomocą rury PVC długości
9,10m. Przedmiar ofertowy został już skorygowany.

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.

4/4


	p11342f79174_EX_ZDM_115.html

