Somonino dnia 14.08.2019r.
Pytania do SIWZ
Znak sprawy: W3.271`.1.11.2019.RS
ZAINTERESOWANI
/ wszyscy/
Dotyczy: „Budowa węzła integracyjnego w Somoninie
W związku pytaniami jednego z Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione
pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

1. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji na ,, bip.somonino.pl" widnieje link do
pobrania dokumentacji projektowej. Po pobraniu występuje problem z rozpakowaniem i
otwarciem pliku ,, P.B. TOM I - Wojewoda ". W związku z czym prosimy o udostępnienie pliku w
wersji niespakowanej na stronie bip.
Odp. W bip zamieszczono ponownie ten plik
2. W przedmiarach występuje mur oporowy długości ok. 150 mb. Prosimy o: podanie lokalizacji
muru na planie PZT, udostępnienie przekrojów przez mur oporowy lub podanie wysokości
prefabrykatów, przedstawienie rodzaju podbudowy pod mur oporowy.
Odp. Miejsce lokalizacji muru oporowego podano PZT – projekt wykonawczy Tom I
3. Z uwagi na powyższe pytania oraz na przypadające święto w czwartek (sporo firm ma długi
weekend i występują opóźnienia w ofertowaniu), prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Odp. Termin składania oferty przedłużono do dnia 26.08.2019r. do godz. 10.00
4. Proszę jednoznacznie potwierdzić, że komory drenażowe nie wchodzą w zakres przetargu.
Odp. Komory drenażowe WCHODZĄ w zakres przetargu.
5. Czy system wizualno informacyjny terenu węzła integracyjnego jest przedmiotem przetargu,
jeżeli tak to proszę o specyfikację i podanie ilości poszczególnych elementów systemu.
Na PZT są oznaczenia a,a* , b* , c,c*, e,e,e* , d,d* , d* , a na rysunkach 1.2 i 1.4 projektu
wykonawczego opisano literki bez gwiazdek dodatkowo na kolejnym rysunku 1.2 opisano system
cyframi (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8). Proszę o podanie konkretnej ilości oznaczeń.
Odp. Specyfikacja wykonania systemu zgodnie z załączonym do projektu opracowaniem: "Wspólne
standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej
budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych".
Oznaczenia na rysunkach:
- oznaczenie na PZT od "a" do "h" - oznaczenie wizualno-informacyjne na zewnątrz budynku,
- oznaczenie na rzucie budynku od "1" do "8" - znaczenie wizualno-informacyjne wewnątrz
budynku.
6. Czy wiata ujęta w przedmiarze robót (ilość podana w kg) to ta sama wiata przystankowa z tablicą
informacyjną zamieszczona na rysunku 1.2.

Odp. Tak
7. Proszę o potwierdzenie zakresu robót drogowych, czy zgodnie z PZT zamiennym Wojewoda (w
załączeniu) do granicy zakresu projektu zamiennego. Nie wchodzi zakres-„wg.odrębnego
opracowania”.
Odp. Zakres oznaczony "wg odrębnego opracowania" nie wchodzi w zakres przetargu.
Przetargowy zakres kończy się na linii rozgraniczającej oznaczonej jako "granica zakresu
projektu zamiennego".
8. Proszę o potwierdzenie, że parkingi należy wykonać z kostki betonowej.
Odp. TAK
9. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie punktu naprawczego dla rowerów.
Odp. TAK
10. Czy cała nowo projektowana stolarka okienna jest nieotwierana? Wynika to z zestawienia
stolarki. Prosimy o potwierdzenie.
Odp. Cała stolarka okienna jest otwieralna i uchylna. Zgodnie z załączonym rysunkiem.
11. W dokumentacji brakuje zestawienia stolarki budynku magazynu i serwisu rowerów. W opisie
są informację na temat wykonania okien i drzwi ale jak powyżej brakuje sposobu otwarcia okien.
Prosimy o naniesienie na okna sposobu otwierania.
Odp. Stolarkę wykonać w tej samej technologii i materiale co w budynku głównym. Zestawienie
stolarki w załączonym rysunku.
12. W projekcie zamiennym na rysunku ,, PZT Somonino Wojewoda " widnieje informacja, że
rezygnuje się z muru oporowego na długości 59,4 m. Natomiast jest on uwzględniony w
przedmiarach. Prosimy o informację czy długość muru oporowego podanego w przedmiarze tj.:
149,9 mb jest poprawna czy też należy tą wielkość zmniejszyć o 59,4 mb.
Odp. Należy ją zmniejszyć o 59,4mb.
13. Czy w ofercie należy uwzględnić również wymianę okna kasowego o oznaczeniu ,,O48" w
pomieszczeniu - 0.02 kasa ( na parterze) ? Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji okna.
Odp. Stolarkę wykonać w tej samej technologii i materiale co w budynku głównym, zastosować
szybę bezpieczną. Zestawienie stolarki w załączonym rysunku.
14. Czy oferta ma uwzględniać również dostawę mebli do pomieszczeń na piętrze ? Jeśli tak
prosimy o podanie specyfikacji.
Odp. Dostawa mebli nie jest uwzględniona w postepowaniu.
15. W przedmiarach zamieszczony jest demontaż części ogrodzenia terenu. Prosimy o informację
czy w ofercie uwzględnić montaż nowego ogrodzenia przy granicy z działką 174/6? Jeśli tak proszę
o podanie z czego wykonać ogrodzenie.
Odp. Bez montażu nowego ogrodzenia.
16. W przedmiarach zawarta jest dostawa i montaż stojaków rowerowych przy wiacie rowerowej.
Czy oferta ma również obejmować dostawę i montaż stojaków rowerowych znajdujących się na
parkingu rowerowym przy miejscach parkingowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych?
Odp. Tak, zakres obejmuje również dostawę i montaż stojaków rowerowych znajdujących się na
parkingu rowerowym przy miejscach parkingowych dla samochodów dla osób niepełnosprawnych.

17. Prosimy o udostępnienie rysunków : przekrój oraz widok podłużny muru oporowego z
pokazaniem wysokości poszczególnych ścian prefabrykowanych.
Odp. Przekroje przez mur oporowy przedstawiono na rysunku "KOL.1" w projekcie wykonawczym.
W załączniku.
18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest także wykonanie fontanny?, jeśli tak
prosimy o udostępnienie technologii fontanny.
Odp. Tak, w zakresie przetargu jest wykonanie fontanny. Dokumentacja projektowa nie przewiduje
wykonania technologii fontanny. Wykonawca na etapie budowy przedstawi Zamawiającemu
rozwiązanie w celu akceptacji.
19. Zaprojektowane okna PCV 0.8, 0.9, 0.11, 0.12 mają korną część w kształcie łuku, niestety nie
ma możliwości wygięcia profili okiennych w łuk o tak małym promieniu, czy można te okna
wykonać jako prostokątne?
Odp. Zgodnie z uzgodnieniem z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, okna należy wykonać
zgodnie z istniejącymi.
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