
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.20.2020.JL Gliwice,  16-09-2020 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 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm.), w związku ze
złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Pytanie nr 1: Obszar 1A (poprawny 2A) - Kanalizacja sanitarna
Czy przyłącza mają być wykonane z rur PVC DN 160 czy rur kamionkowych DN
150.W załączonej dokumentacji są rozbieżności w tym zakresie.
Odpowiedź: W obszarze 2A zaprojektowano kanalizację sanitarna wyłącznie
z rur kamionkowych o różnych średnicach. Wyjątek stanowi podłączenie
kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej (obszar 2A), 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.
Przedmiar ofertowy został już skorygowany w tym zakresie.

Pytanie nr 2: Obszar 1A (2A) – Kanalizacja sanitarna
Ilości w przedmiarach robót odbiegają od ilości wskazanych w opisie technicznym
oraz od ilości w załączonej dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę
przedmiarów robót.
Odpowiedź: Zamawiający ma świadomość, iż zachodzą rozbieżności pomiędzy
dokumentacją a przedmiarami i stara się to na bieżąco korygować.

Pytanie nr 3: Obszar 1A (poprawny 2A) - Kanalizacja sanitarna
Na planach sytuacyjnych brak studni i ich opisów S26, S27.1, S27, które widnieją
na profilach. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: Studnie S26, S27.1 oraz S27 zostały wyciągnięte z zakresu
opracowania 2A
i zostały wyodrębnione jako dodatkowy zakres prac do wykonania przez PWiK
Sp. z o.o. w Gliwicach (załącznik nr 12 do SIWZ, str. 6-7).

Pytanie nr 4: Obszar 1A (poprawny 2A) – Kanalizacja sanitarna
Na planie sytuacyjnym zaznaczony jest odcinek kanalizacji sanitarnej - „wg
odrębnego opracowania firmy MERITUM”. Czy ten odcinek kanalizacji sanitarnej
jest do wykonania, jeśli tak prosimy o zmieszczenie dokumentacji , czy jest
do wykonania przez PWiK Sp. z o.o. Gliwice?
Odpowiedź: Przedmiotowy odcinek przeznaczony jest do wykonania przez PWiK
Sp. z o.o. – zgodnie z uwagą zawartą w Opisie Przedmiotu Zamówienia na str. 6
i 7 przy Obszarze 2A.
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Pytanie nr 5: Obszar 4A - Sieć wodociągowa
W załączonym przedmiarze robót brak rur ochronnych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: Projektant nie przewiduje zastosowania rur ochronnych na sieci
wodociągowej doprowadzającej wodę do maszynowni fontanny.

Pytanie nr 6: Obszar 1A (poprawny 2A) - Sieć wodociągowa
Ilości w przedmiarze sieci wodociągowej są niezgodne z opisem technicznym,
dokumentacją projektową, szczególnie jeżeli chodzi o długość rur DN63. Prosimy
o skorygowanie.
Odpowiedź: Wartości z projektu są danymi poprawnymi. Dane w przedmiarze
ofertowym zostały już skorygowane ( pozycje nr 12 i 14 przedmiaru).

Pytanie nr 7: Obszar 1A (poprawny 2A) - Sieć wodociągowa
W załączonym Projekcie Wykonawczym brak kompletnych planów sytuacyjnych,
załączono 2 te same plany sytuacyjne.
Odpowiedź:  Zamawiający załącza brakujący plan sytuacyjny (rys. nr
55619-2A-PW-4D-130-2z2).

Pytanie nr 8: Obszar 1A (poprawny 2A) - Kanalizacja sanitarna
Czy dopuszcza się w metodzie Burstliningu przebudowę istniejącej kanalizacji
sanitarnej na rury PVC lub PE. Nie ma możliwości wykonania Burstliningu rurami
kamionkowymi.
Odpowiedź: Na rynku istnieją firmy, które w swoim asortymencie posiadają rury
kamionkowe do Berstliningu. Warunki wydane przez gestora sieci narzucają
wykonanie przewodów z rur kamionkowych.

Pytanie nr 9: W związku z odpowiedzią nr 117 prosimy o informację czy oferent
ma sam poprawić przedmiary robót, czy przedmiary zostaną zmodyfikowane,
gdyż dołączone 27.08.2020 r. posiadają dalej ilości nie zmienione.
Odpowiedź: Przedmiar ofertowy został już skorygowany w tym zakresie.

Pytanie nr 10: W związku z odpowiedzią nr 117 i odpowiedzią nr 46 prosimy
o potwierdzenie czy kanał DN 900 należy wykonać z rur PVC-metoda wykopowa,
czy wykonać renowacją rękawem. Zdaniem oferenta pozycje są zdublowane.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rura DZ900 podlega renowacji.
Przedmiar ofertowy dla obszaru 2A kanalizacja sanitarna – kanalizacja
deszczowa, został już skorygowany (poz. 30 oraz poz. 54).

Pytanie nr 11: Dotyczy odpowiedzi 116
Prosimy o zamieszczenie skorygowanych przedmiarów robót.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w przedmiarach ofertowych.

Pytanie nr 12: Dotyczy projektu „małej architektury” oraz projektu „zieleń”
obszaru 4A. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać zamontowany system
„RootRain Hydrogrille” w taki sposób aby „Wlew dostosowany do instalacji
w  k r a c i e  z d o b n e j ”  s k o r o  b r a k  j e s t  w  k r a c i e  w s k a z a n e j  w  r y s .
55619-4A-PW-2E-412/A miejsca do takiej instalacji. Proszę o wskazanie
w którym miejscy w kracie pod drzewami w obszarze 4A należy zainstalować
system „RootRain Hydrogrille”
Odpowiedź: Po wybraniu systemu nawadniania/oświetlenia należy dopasować
kratę pod drzewami tak by istniała możliwość zamontowania wszystkich
elementów dodatkowych. Rozmieszczenie otworów dla systemu nawadniania
podobnie jak wskazanych pod system oświetlenia.
Wlew należy zamontować na równi z kratą. Podobnie elementy oświetlenia.

Pytanie nr 13: Dotyczy branży kanalizacji sanitarnej obszaru 2A. W którym
miejscu przedmiaru robót należy wycenić studnie S27.1 kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź: Studnia S27.1 nie należy do obszaru 2A – zakres do wykonania
przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach (załącznik nr 12 do SIWZ, str. 6-7).
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Pytanie nr 14: Projekt wykonawczy branży kanalizacji deszczowej obszaru 3
przewiduje do zabudowy rury PVC-U DZ315 w ilości 78,75m, brak odpowiednich
pozycji w przedmiarach robót. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Rura kanalizacji deszczowej DN300 podlega renowacji przy użyciu
rękawa szklanego (poz. 6 przedmiaru ofertowego branży sanitarnej – kan.
deszczowa dla obszaru 3).

Pytanie nr 15: Projekt wykonawczy branży kanalizacji deszczowej obszaru 3
przewiduje do zabudowy rury PVC-U DZ160 pomiędzy studniami D66 a D66.1,
brak odpowiednich pozycji w przedmiarach robót. Proszę o wyjaśnienie
rozbieżności.
Odpowiedź: Rura kanalizacji deszczowej DN160 na odcinku D66-D66.1 podlega
renowacji przy użyciu rękawa szklanego ((poz. 8 przedmiaru ofertowego branży
sanitarnej – kan. deszczowa dla obszaru 3).

Pytanie nr 16: W projekcie wykonawczym branży kanalizacji deszczowej obszaru
2A w części opisowej wskazane jest, które z kanałów powinny zostać poddane
renowacj i  bezwykopowej powołując się na rys. 55619-2A-PW-155/A.
Na rysunkach brak jest jednoznacznego rozróżnienia kanalizacji przeznaczonej
do wykonania oraz do renowacji, poza rozróżnieniem na -kdr- oraz -kd-. Proszę
o potwierdzenie, że wskazane na rysunku 55619-2A-PW-155/A oznaczenie
kanału -kdr- oznacza kanał do renowacj i  bezwykopowej a -kd- kanał
do wykonania metodą wykopową.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że „kdr” oznacza kanał do renowacji
bezwykopowej, a „kd” oznacza kanał do wykonania metodą wykopową.

Pytanie nr 17: Dotyczy branży kanalizacji deszczowej obszaru 2A. Wg.
przedmiary do montażu jest ok 101mb rur DZ900, brak w STWiOR wymagań co
do tego materiału. Proszę o uzupełnienie STWiOR.
Odpowiedź: Rura DZ900 podlega renowacji – skorygowano w przedmiarze
ofertowym (poz. 30
i poz. 54, b. sanitarna – kan. deszczowa, obszar 2A).

Pytanie nr 18: Dotyczy branży kanalizacji deszczowej obszaru 4A. Proszę
o jednoznaczne określenie rodzaju żeliwa wpustów kanalizacji deszczowej,
w przedmiarze robót pisze „rodzaj wg. dokumentacji projektowej”, jednak
w projekcie nie określono czy ma być wpust zwykły czy krawężnikowo-jezdniowy.
Odpowiedź: Dla całego zadania przyjęto wpusty uliczne z kratą żeliwną typu
ciężkiego. Wyjątkiem jest odwodnienie ul. Piwnej na odcinku od granicy
opracowania do Placu Piastów, gdzie ze względu na niewielkie spadki podłużne
jezdni zaprojektowano układ wpustów krawężnikowo-jezdniowych.

Pytanie nr 19: Dotyczy branży kanalizacji deszczowej obszar 2A. Proszę
o jednoznaczne ustalenie technologii renowacji kanałów metodą torkietowania, tj.
rodzaju materiału jakim ma być wykonana renowacja oraz przewidywanej
grubości renowacji.
Odpowiedź:  Materiał i  grubość renowacji zależy od wyboru dostawcy
i zastosowanego preparatu chemicznego.  Zamawiający nie może określić tych
parametrów, ze względu na zachowanie zasady konkurencyjności. Opisanie tych
parametrów mocno zacieśni zakres potencjalnych dostawców.

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

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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