
Zarząd Dróg Miejskich
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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 oraz ust. 4 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 1
dot. Branży „zieleń” obszaru 2A przedmiar robót poz. 17, 18 oraz 33. W związku
z możliwością powtórzenia się w przedmiarze robót dot. Obszaru i zakresu jak
wyżej wnoszę o szczegółowe określenie co w pozycjach 17, 18 oraz 33 należy
wycenić.
Odpowiedź
Poz. 17 - do wyceny: system doprowadzający wodę bezpośrednio do strefy
korzeniowej i zapewniający stałą cyrkulację powietrza.
Poz. 18 – do wyceny: element do nasadzeń drzew składający się z elastycznej
maty, pełniącej funkcję szkieletu, zewnętrznej włókniny i superabsorbentów.
Specjalna budowa elementów pozwala na przechwycenie nadmiaru wody
przesączającej się w glebie i zmagazynowaniu jej w swojej konstrukcji. Woda
pobierana przez system korzeniowy roślin jest systematycznie uzupełniana
w trakcie opadów atmosferycznych lub w czasie podlewania.
Poz. 33 – należy zrezygnować z wyceny tego elementu (przedmiar ofertowy
w branży „zieleń” dla obszaru 2A został skorygowany w tym zakresie).

Pytanie 2
dot. Branży „zieleń” obszaru 2B przedmiar robót poz. 11, 12 oraz 14. W związku
z możliwością powtórzenia się w przedmiarze robót dot. Obszaru i zakresu jak
wyżej wnoszę o szczegółowe określenie co w pozycjach 11, 12 oraz 14 należy
wycenić.
Odpowiedź
Poz. 11 - do wyceny: system doprowadzający wodę bezpośrednio do strefy
korzeniowej i zapewniający stałą cyrkulację powietrza.
Poz. 12 – do wyceny: element do nasadzeń drzew składający się z elastycznej
maty, pełniącej funkcję szkieletu, zewnętrznej włókniny i superabsorbentów.
Specjalna budowa elementów pozwala na przechwycenie nadmiaru wody
przesączającej się w glebie i zmagazynowaniu jej w swojej konstrukcji. Woda
pobierana przez system korzeniowy roślin jest systematycznie uzupełniana
w trakcie opadów atmosferycznych lub w czasie podlewania.
Poz. 14 – należy zrezygnować z wyceny tego elementu (przedmiar ofertowy
w branży „zieleń” dla obszaru 2B został skorygowany w tym zakresie).
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Pytanie 3
dot. Branży „zieleń” obszaru 4A przedmiar robót poz. 18, 19 oraz działu 6. Czy
w zakresie zieleni obszaru 4A należy wykonać przy każdym drzewie System
napowietrzająco-nawadniający, system wspomagający nawodnienie oraz system
nawadniania dokorzeniowego? Czy pozycje przedmiaru się nie dublują? Proszę
o precyzyjne wskazanie co należy wycenić w pozycjach 18, 19, oraz 29, i 30
przedmiaru robót branży „zieleń” obszaru 4a
Odpowiedź
Poz. 18 – do wyceny: metoda stabilizacji drzew - system do kotwienia drzew,
umożliwiający bezpieczne posadowienie drzewa w gruncie, niewidoczny dla oka.
Poz. 19 - do wyceny: system doprowadzający wodę bezpośrednio do strefy
korzeniowej i zapewniający stałą cyrkulację powietrza.
Poz. 20 – do wyceny: element do nasadzeń drzew składający się z elastycznej
maty, pełniącej funkcję szkieletu, zewnętrznej włókniny i superabsorbentów.
Specjalna budowa elementów pozwala na przechwycenie nadmiaru wody
przesączającej się w glebie i zmagazynowaniu jej w swojej konstrukcji. Woda
pobierana przez system korzeniowy roślin jest systematycznie uzupełniana
w trakcie opadów atmosferycznych lub w czasie podlewania.
Zamawiający informuje, że przy każdym z drzew należy wykonać:
•    System wspomagający nawadnianie.
• System nawadniająco-napowietrzający, który zarazem będzie służył
nawadnianiu dokorzeniowemu.

Pytanie 4
dot. Branży „kanalizacja sanitarna” obszaru 2A. Wg projektu należy wykonać 39
studni kanalizacji sanitarnej fi1000, natomiast w przedmiarze Zamawiający
najwyraźniej przewidział przebudowę 11 studni, oraz budowę 28 nowych. Proszę
o udzielenie informacji, które studnie wg. Oznaczeń w projekcie (np. S12, S29
itp.) są przez Zamawiającego przewidziane do przebudowy a które do wykonania
od podstaw. Ponadto w związku z wymaganiami zawartymi w SST proszę
o informację czy wloty przyłączy oraz kanału głównego kanalizacj i  są
dopasowane do przebudowywanych istniejących studni kanalizacji sanitarnej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zakłada się, iż wszystkie studnie przewidziane
do wymiany, oznaczone są na profilach jako studnie istniejące. Nowe studnie
oznaczone są jako s tudnie pro jektowane.  W opis ie  technicznym nr
55619-2A-PW-OP-176/D w zestawieniu materiałów wyszczególniono studnie
do wymiany.
Kanały głównego kanalizacji oraz istniejące przyłącza są dopasowane
do przebudowywanych istniejących studni kanalizacji sanitarnej, przyłącza nowe
(nowe wloty) należy wykonać.
Przedmiar ofertowy dla obszaru 2A, b. sanitarna – kanalizacja sanitarna został
skorygowany (poz. 2-6, 22-23, 27, 35, 48-54 – korekta ilości; dodana została poz.
27A).

Pytanie 5
W związku z przygotowywaniem oferty na zadanie jak wyżej niniejszym
chcielibyśmy zadać następujące pytania:
W pytaniach i odpowiedziach z dnia 04.09.2020 Zamawiający załączył między
innymi plik o nazwie:
1) z211260.xlsx
2) z211261.xlsx
Obydwa pliki to przedmiar ofertowy dot. Obszaru 2a ale różnią się od siebie.
Prosimy o informację który plik jest poprawny i należy go uzupełnić?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy uzupełnić plik o nazwie z211261.xlsx (plik
o nazwie z211260.xlsx zawiera jedynie uzupełnienie poz. 70 w zakresie wycinek).

Pytanie 6
Pytanie dotyczyło bardzo dużej rozbieżności ilości, w pozycji kosztorysowej 2.23
„Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10
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cm na podsypce cementowo-piaskowej” Zamawiający, w rozumieniu Oferenta nie
udzielił odpowiedzi na pytanie, dlatego proszę ponownie o korektę ilości
w pozycjach 2.23 do 2.25 w przedmiarze br. Drogowej dla obszaru 2A lub
potwierdzenie, że pozycję należy wycenić bazując na błędnych ilościach
przedmiarowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że pozycje 2.23 do 2.25 należy wycenić zgodnie
z aktualnie udostępnionym przedmiarem ofertowym. Obmiar oprócz obszarów
zaznaczonych na rysunku nr 55619-2A-PW-2D-003R_A – Plan Sytuacyjny -
Rozbiórki elementów nawierzchni zawiera również kostkę znajdującą się
pod nawierzchnią asfaltową na ul. Piwnej i pl. Piastów (materiał dodatkowy -
załącznik o nazwie Obszar występowania kostki pod naw. asf.).

Pytanie 7
W pytaniach i odpowiedziach z dnia 09.09.2020 Zamawiający załączył między
innymi plik o nazwie:
1) z211462.xlsx
2) z211463.xlsx
Obydwa pliki to przedmiar ofertowy dot. Obszaru 2a ale różnią się od siebie.
Prosimy o informację który plik jest poprawny i należy go przyjąć do wyceny.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć plik o nazwie z211463.xlsx
(drugi z plików jest również poprawny, z tym, że zawiera jedynie częściowe
uzupełnienie przedmiarów, które pokrywają się z modyfikacjami dokonanymi
w pliku z211463.xlsx).

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną cześć SIWZ
wraz z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone
odpowiedzi.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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