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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„ Przebudowa skrzyżowania ulic: Heweliusza oraz Planetarnej w Zalasewie
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Ze względu na długi odcinek projektowanego gazociągu, chcielibyśmy uzyskać informację od
Zamawiającego czy można odciąć gaz? Czy uwzględniono 4 Williamsony żeby wykonać to przełączenie
(przy przejściu przez drogę rura nie może leżeć na wierzchu).
Odpowiedź nr 1
Nie ma możliwości odcięcia gazu.
Zapytanie nr 2
Czy zasilanie gazu jest z 2 stron?
Odpowiedź nr 2
Inwestor nie posiada informacji o możliwości dwustronnego zasilania. Prace wykonać zgodnie z projektem
– bypass.
Zapytanie nr 3
Czy budowę gazociągu można wykonać wykopem otwartym na całej długości?
Odpowiedź nr 3
Tak. Należy jednak przewidzieć koszty dodatkowych odtworzeni nawierzchni w cenie w/w prac.
Zapytanie nr 4
W przedmiarze dla kanalizacji sanitarnej brak 2 dodatkowych studni dla kanalizacji tłocznej?
Odpowiedź nr 4
Zakres realizować zgodnie z projektem wykonawczym – ilość studni jest prawidłowa. Studnie na terenie
szkoły nie są przedmiotem niniejszej inwestycji.
Zapytanie nr 5
Brak w przedmiarze kanalizacji sanitarnej rur osłonowych i szafki zasilania przepompowni?
Odpowiedź nr 5
Zasilanie i wyposażenie przepompownie nie jest ujęte w zakresie inwestycji.
Zapytanie nr 6
Prosimy Zamawiającego o załączenie szczegółowego zestawienia wymiany gruntu, ze względu na wysoki
poziom wody gruntowej. Czy należy uwzględnić odwodnienie koryta?
Odpowiedź nr 6
Zakres prac opisany jest w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 7
Gdzie należy wywieźć płyty z rozbiórki? Prosimy Zamawiającego o podanie miejsca składowania.
Odpowiedź nr 7
W cenie ofertowej należy uwzględnić wywóz płyt z rozładunkiem na odległość ok 1km.
Zapytanie nr 8
Wykonanie płyty ochronnej nad kanalizacją deszczową i sanitarną nie zostało w całości ujęte w
przedmiarze robót, zbyt mała ilość.
Odpowiedź nr 8
Korygujemy omyłkę. Należy wykonać 44,5 m2 płyty ochronnej nad kanalizacją.
Zapytanie nr 9
Przy budowie wodociągu w przedmiarze robót brak rozbiórek i odtworzeń?
Odpowiedź nr 9
Prace związane z wodociągiem zlokalizowane są w terenie nieutwardzonym. Odtworzenia wykonać
zgodnie z projektami innych branż.
Zapytanie nr 10
Czy Zamawiający może określić typ kamer jakie mają zostać zamontowane? Czy w ogóle należy je
zamontować?
Odpowiedź nr 10
Należ zamontować kamery zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawowe parametry kamer:
–
kamera obrotowa 360o, cyfrowa IP H.264 (ISO/IEC 14496-10) oraz M-JPEG;
–
zoom 20x optyczny (obiektyw 4,7 do 94mm);
–
matryca CMOS 1/2,8 cala, format HD 16:9;
–
rozdzielczość HD 1080p25/30 (2Mp);
–
podwójny zapis (iSCSI, karta SD);
–
cztery strumienie video, auto irys; auto focus; wirtualne maskowanie
–
tryb pracy dzień/noc (czułość 30 IRE dzień 0,04lux; noc 0,005 lux);
–
wymagane normy CE (EMC), IP54 + obudowa zewnętrzna oraz ONVIF EN-50132-5-2 ;
–
kamera musi zostać podłączona do systemu zarządzani i rejestracji eksploatowanego przez
inwestora;
Zapytanie nr 11
Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje pielęgnację drzew?
Odpowiedź nr 11
Pielęgnacja drzew wymagana jest w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu
możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do
dnia 11 . 06 . 2015r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 11 . 06 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych
ofertach przetargowych.
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