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Dotyczy: Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka
- roboty budowlane

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Przedmiar: Drogi, Rozdz. I Wymagania ogólne pkt. 1 i Rozdz. XXVI pkt. 1.
Obie pozycje w powyższych lokalizacjach dotyczą TOR. Czy nie występuje
zdublowanie pozycji? A jeżeli tak prosimy o wykreślenie jednej z pozycji.
Odpowiedź:
Przedmiotowe pozycje zostały zdublowane – wykreślona zostaje pozycja z działu
Drogi pkt. XXVI Inne ppkt. 1 (nie podlega ona sumowaniu).
Skorygowany przedmiar zostanie umieszczony na stronie.

Pytanie nr 2:
W związku z prowadzeniem prac w centrum miasta w celu ograniczenia pylenia,
czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizacji z dowozu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizacji z dowozu.

Pytanie nr 3:
Przedmiar: Drogi, Rozdz. XI poz. 2.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem kostki
antypoślizgowej? Czy chodzi o kostkę integracyjną z wypustkami?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż chodzi o kostkę integracyjną z wypustkami.

Pytanie nr4:
Przedmiar: Drogi, Rozdz. II poz. 13,19,20.
Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów z odzysku.
Odpowiedź:
Wszystkie zdemontowane, odzyskane oraz wskazane przez Zamawiającego (lub
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym)
elementy i materiały należą do Zamawiającego. Należy je zabezpieczyć,
zinwentaryzować i przewieźć, na koszt Wykonawcy, na teren wskazany przez
Zamawiającego (zlokalizowany na terenie miasta Gliwice).

Pytanie nr 5:
Przedmiar: Drogi, Rozdz. II poz. 13,19,20.
W jakiej formie ma być przetransportowana kostka z rozbiórki oraz krawężniki?
(luzem, paletowane, worki big-bag?)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza transport oczyszczonej kostki kamiennej w worku typu
big-bag posegregowanej frakcjami, krawężniki należy przewieźć na paletach.
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Pytanie nr 6:
Przedmiar: Ogólnobudowlane, Rozdz. VI poz. 2.
Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac dotyczących remontu studzienek okienek
piwnicznych.
Odpowiedź:
Należy założyć do wyceny odtworzenie studzienek okienek piwnicznych
(rozbiórka 20 cm poniżej planowanego poziomu chodnika, łącznie z kratą)
i odtworzenie. Cegła górna klinkierowa. Średnia powierzchnia okienka 64 x 91
cm. Nowe kraty o wymiarach 50 x 64 cm.

Pytanie nr 7:
Przedmiar: Drogi, Rozdz. II poz. 4.
Jakiej średnicy jest przeznaczony do demontażu istniejący rurociąg wodny?
Odpowiedź:
Chodzi o wodociąg oznaczony na mapie jako woA150, wzdłuż ulicy Piwnej i ulicy
Jagiellońskiej, w miejscach, gdzie należy zabudować nowe studzienki wpustowe.
Nie wystarczy w tych miejscach uprzednie wyłączenie wodociągu z eksploatacji -
trzeba go fizycznie (odcinkowo) zdemontować.

Pytanie nr 8:
Branża Kanalizacja Deszczowa. Wg dokumentacji rękaw zastosowany
do renowacji kanalizacji po utwardzeniu musi wykazać się sztywnością
obwodową nie mniejszą niż 8 kN/m2. Wskazany w opisie technicznym wskaźnik
sztywności obwodowej wydaje się być wskaźnikiem mocno zawyżonym. Jak
wskazuje doświadczenie rękaw o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 4
kN/m2 jest zdolny przenieść wszystkie obciążenia. Prosimy o zmianę tego
parametru na niższy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru sztywności obwodowej nie
mniejszej niż 4 kN/m2.

Pytanie nr 9:
Branża Kanalizacja Deszczowa.
1. W przedmiarze Kanalizacja Deszczowa poz.16. Sa wyszczególnione 3 sztuki
studni do renowacji.
Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia na str. 18 w tabeli nr 7 przy renowacji
istniejących studni i kanałów jest wyszczególnione 15 sztuk studni do renowacji.
Prosimy o ujednolicenie obmiaru ilości studni do renowacji.
Odpowiedź:
Na ostatniej  stronie opisu technicznego są informacje z założeniami
do kosztorysu. Ostateczną decyzję w sprawie studni podejmie Inwestor przy
udziale projektanta na budowie po ocenie ich stanu technicznego.
W poz. 16 należy pozostawić 3 sztuki studni do renowacji. Wyszczególnione
w opisie 15 sztuk założono zgodnie z założeniami do kosztorysu do przebudowy
demontażu i zabudowy. Pozostałą część uwzględniono w poz. 17. A ostatecznie
o konieczności wymiany na nowe studni z pozycji 17 zdecyduje Inwestor przy
udziale projektanta na budowie.

Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie ilości i średnicy studni przeznaczonych do renowacji.
Odpowiedź:
Zgodnie z poz. 16 - 3 szt. Orientacyjne wymiary komór 2x2, głębokość należy
przyjąć zgodnie
z profilami. Zaleca się wizję lokalną w terenie z uwagi na złożony charakter
zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że w Przedmiarze Robót w poz. 16 wystąpił „czeski
błąd” jest D2, D23-193, D24-79, powinno być D21, D23-193, D24-79.
Przedmiotowy błąd został skorygowany w przedmiarze/kosztorysie ofertowym.



Pytanie nr 11:
W przedmiarze poz. 17 i poz. 18, istniejące komory kanalizacyjne należy
zdemontować i  zamontować nowe. Natomiast w opisie (str .  18) oraz
na rysunkach należy przeprowadzić renowacje. Prosimy o jednoznaczną
informację, czy studnie należy poddać renowacji, czy demontażowi i zabudowie
nowych?
Odpowiedź:
Należy przyjąć w kosztorysie ofertowym studnie ujęte w poz. 17 do demontażu
i zabudowy nowych i podobnie należy wycenić poz. 18. Ostateczną decyzje
o renowacji, bądź
przebudowie podejmie inwestor przy udziale projektanta na budowie, po ocenie
ich stanu technicznego

Pytanie nr 12:
Pros imy o  in fo rmac ję  czy  Zamawia jący  będz ie  wymagał  pomiarów
fotometrycznych zainstalowanego oświetlenia? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie
tej pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. III lit. C Warunki wykonania robót budowlanych ppkt. 2
Wykonawca wykona niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów
z użytkownikami infrastruktury – etapie prowadzonych robót, jak również zgodnie
z zapisami pkt. VI. Warunki odbioru robót ppkt. 6 Wykonawca będzie organizował
i przeprowadzał niezbędne próby, badania i odbiory oraz będzie dokonywał
uzupełnień dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i po jej
zakończeniu.
Zakres tych prób ma być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami
w tym zakresie.
W przedmiarze/kosztorysie ofertowym dodano punkt Pomiary i pozycje 1-6.

Pytanie nr 13:
Prosimy o podanie wymiarów komór przeznaczonych do renowacji, dotyczy
komór D21, D23-193, D24-79
Odpowiedź:
Orientacyjne wymiary komór to 2x2 m, wysokość należy przyjąć zgodnie
z profilami KD. Zaleca się wizję lokalną w terenie.

Pytanie nr 14:
Czy odcinek kanalizacji deszczowej D1-72 – D2 jest objęty przedmiotem
niniejszego zamówienia?
Odpowiedź:
Odcinek D1-72 – D2(D21) nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 15:
Czy przyłącza z komór D1-72 oraz D2 są objęte przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
Tylko przyłącze z komory D2 (D21) jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 16:
Czy komora D2 jest objęta przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to czy tą komorę
należy poddać renowacji, czy wymianie na nową? Jeśli wymianie na nową,
prosimy o podanie jej parametrów.
Odpowiedź:
Komorę D2 (D21) należy podać renowacji. Informuję, iż w Przedmiarze Robót
w poz. 16 wystąpił „czeski błąd” jest D2, D23-193, D24-79, powinno być D21,
D23-193, D24-79. Przedmiotowa omyłka została skorygowana.

Pytanie nr 17:
W przedmiarze robót branży kanalizacji deszczowej brak jest pozycji dotyczących
odwozów i utylizacji nadmiaru gruntu. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.
Odpowiedź:
Wartości tych prac należy uwzględnić w pozycjach dotyczących montażu
kanałów.



Pytanie nr 18:
Czy na odcinkach kanalizacji deszczowej wykonywanych metodą wykopową
przewidziana została wymiana gruntu? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji
przedmiarowej.
Odpowiedź:
Zasypanie wykopów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową oraz
STWIOR. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba wymiany gruntu wartość należy
wycenić w pozycjach dotyczących montażu kanałów.

Pytanie nr 19:
Prosimy o wskazanie ważności dokumentów.
Odpowiedź:
Informacje dotyczące składanych dokumentów podano w punkcie 11 SWZ -
"Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie
publiczne".

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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