
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.34.2020 Gliwice,  14-05-2020 r.

nr kor. UM.451839.2020 

Dotyczy: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM"
w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

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), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W związku z ogłoszeniem przetargu publicznego nieograniczonego na wykonanie
ww. robót budowlanych oraz określeniem w SIWZ terminu do wykonania
poszczególnych zadań (pkt. 8 SIWZ)
wskazujemy, iż występuje kolizja pomiędzy zakresem prac z zadania 1.1. oraz
z zadania 5 .
Zadanie 1 to Cały dach z częściową rozbiórką konstrukcji i tarasami (…)
Zadania 5 to Renowacja ścian fundamentowych (…).
Obie te prace mają zostać wykonane w terminie 4 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Tymczasem do wykonania prac dachowych wymagane są rusztowania, których
montaż uniemożliwia wykonanie renowacji ścian fundamentowych (wykopy
i dalsze prace, aż po odtworzenie terenów zielonych). Prosimy więc o naniesienie
odpowiednich zmian (np. wskazanie iż wykonanie prac renowacji ścian
fundamentowych ma nastąpić  w termin ie 4 mies ięcy a le w termin ie
obowiązywania umowy (termin 4 miesięcy zostanie wskazany przez wykonawcę
w harmonogramie realizacji robót), lub zapis iż dla tych prac termin wynosi „16
miesięcy” (prace te najczęściej realizowane są „na końcu”, po pracach
dachowych, dociepleniu ścian)
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania robót zadania
nr 5. Budynek Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach podzielony jest
na segmenty, które umożliwiają Wykonawcy jednoczesne, równoległe
prowadzenie robót budowlanych. 

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień
Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

1/1


	p10985f76817_BOI97.html

