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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 przedmiaru ofertowego – TD. Prosimy o potwierdzenie że
w pozycjach nr 2.1.8, 2.2.7, 2.3.8, 2.4.8, 2.5.7, 2.8.7 opisanych jako: „Łączenie
w rowach kabli wielożyłowych (Al do 240 mm2) do 20 kV z kablami 1-żyłowymi
z zastosowaniem mufy” należy wycenić montaż jednej kompletnej mufy przejściowej
SN.
Odpowiedź: Potwierdzam. Należy wycenić montaż jednej mufy przejściowej kabla
wielożyłowego na 3 kable jednożyłowe

Pytanie nr 2: Dotyczy przedmiaru ofertowego – TD. Prosimy o potwierdzenie że
w pozycjach nr 2.2.9, 2.3.7, 2.4.7, 2.6.9, 2.7.8, 2.9.7, 2.10.7 opisanych jako: „Montaż
w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych z żyłami Al
o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych” należy wycenić montaż kompletu muf przelotowych dla 1 linii SN czyli
montaż 3 szt. muf jednożyłowych przelotowych SN.
Odpowiedź:  Potwierdzam. Należy wycenić komplet muf dla 1 linii czyli 3 szt. muf
jednożyłowych

Pytanie nr 3: Dotyczy przedmiaru ofertowego – TD. Prosimy o potwierdzenie że
w pozycjach nr 2.1.13, 2.6.12, 2.7.11 opisanych jako: „Montaż głowic wnętrzowych
z taśm izolacyjnych na kablach 1-żyłowych (Al do 240 mm2) na U do 20 kV o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych” należy wycenić montaż kompletu głowic dla 1 linii
SN czyli montaż 3 szt. głowic jednożyłowych SN.
Odpowiedź: Potwierdzam. Należy wycenić komplet dla 1 linii czyli 3 szt. Głowic
jednożyłowych

Pytanie nr 4: Prosimy o rozbicie poniższych pozycji z 1 kpl na metry rury oraz
podanie ilość rury do zabudowy.
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Lp. NR ST (CPV) Opis pozycji Jedn. Ilość
jedn.

Cena
jedn.
[zł]
netto

Wartość
[zł] netto

1 INSTALACJA
WODY ZIMNEJ

2 Rurociągi
instalacji wody
zimnej

kpl 1

3 55619-4A-PW-SP-552 Montaż rury
ochronnej,
stalowej DN80,
wraz
z łańcuchem
uszczelniającym
o 7 ogniwach,
ogniwo
o zakresie pracy
32..40mm,
długości 35mm
i szerokości
44mm

kpl 1 0,00 zł 1 sztuka
Długość
rury
ochronnej
0,25m

4 Rurociągi
instalacji
kanalizacyjnej

kpl 1 0,00 zł

5 55619-4A-PW-SP-552 Montaż rury
ochronnej,
stalowej DN150,
wraz
z łańcuchem
uszczelniającym
o 11 ogniwach,
ogniwo
o zakresie pracy
40..50mm,
długości 40mm
i szerokości
63mm

kpl 1 0,00 0,00 zł 1 sztuka
Długość
rury
ochronnej
0,25m

Pytanie nr 5: Proszę o udostępnienie załączników do Oferty w wersji edytowalnej,
w szczególności:
Formularz Ofertowy (zał 1),
Oświadczenie na wezwanie Zamawiającego (zał 3)
Oświadczenie o GK (zał 4)
Wykaz robót (zał 7)
Wykaz osób (zał 8)
Wzór zobowiązania PT (zał 9)

Odpowiedź: Wszystkie załączniki można uzyskać w wersji edytowalnej postępując
zgodnie z instrukcją opisaną w SIWZ na końcu punktu 11, 

cyt.: "UWAGA
Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby
przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym
przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka
do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy
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kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c"  skopiować jego
zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"

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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