
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.46.2020 Gliwice,  19-05-2020 r.

nr kor. UM.462955.2020 

Dotyczy: "Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta" (ul.
Bojkowska) - część II

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:
Zgodnie z otrzymanym zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu
na "Modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta (ul. Bojkowska)- część
II i koniecznością wykonania w tym postępowaniu kanalizacji deszczowej metodą
przewiertu w zakresie średnic DN 225 mm oraz DN 560 mm, prosimy
o potwierdzenie,  iż  zgodnie z zapisami zawarte j  umowy ramowej nr
PU.7021.12.67.2017.1 CRU: 1332/18 oferenci zobowiązani będą do ścisłego
przestrzegania zapisów & 7 w szczególności pkt. 1 i 2 niniejszej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawcy, z którymi została zawarta umowa
ramowa  na realizację  zadania pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Gliwice" część II, są zobowiązani do  przestrzegania zapisów
umowy ramowej, w tym par. 7 w zakresie ust. 1 i 2.
Pytanie nr 2:
Prosimy o korektę jednostki miary w tabeli cen jednostkowych w zakresie części
I poz. 2 (jednostka 2 mb).
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał korekty jednostki miary w tabeli cen jednostkowych
w zakresie części I poz. 2.
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (tabela cen jednostkowych)
w powyższym zakresie.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie przyłączy do wpustów deszczowych
na drugą stronę ulicy Bojkowskiej (4 szt.) inną metodą niż przewiertem
sterowanym rurą PE-RC?
Odpowiedź:
Odpowiadając na zapytanie dotyczące możliwości wykonania przyłączy
do wpustów deszczowych w ul. Bojkowskiej metodą inną niż przewiert informuję,
iż nie dopuszcza się innej metody wykonania przedmiotowych przejść. Przejście
ma być wykonane  zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach z dnia 08.05.2019 r. (warunki ZDM w załączniku).
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie odcinka  kanalizacji deszczowej
SD8-SD9-przejście pod ulicą Kopalnianą inną metodą niż przewiertem
sterowanym rurą PE-RC-DN560?
W obydwóch przypadkach (pytanie 3 i 4) wykonanie docinków przewiertem
sterowanym jest bardzo trudne do wykonania przy założonych spadkach.
Odpowiedź:
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Odpowiadając na zapytanie dotyczące możliwości wykonania przyłączy
do wpustów deszczowych  przejścia pod ul. Kopalnianą metodą inną niż przewiert
informuję, iż nie dopuszcza się innej metody wykonania przedmiotowych przejść,
które mają być wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach z dnia 08.05.2019 r. (warunki ZDM w załączniku).
Pytanie nr 5
Prosimy o przedłużenie czasu na przygotowanie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert z dnia 21.05.2020 r.
na dzień 25.05.2020  r.

Załącznik:
Pismo z dnia 08.05.2019 r. (warunki ZDM)

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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