Ostrowiec Świętokrzyski, 23 kwietnia 2021 r.
Or.271.7.4.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje
zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących
postępowania pn.:„ Remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną, zlokalizowanej przy drodze
gminnej 302002T - ul. F. Focha w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zezwoli na zmianę technologii wykonania płyty żelbetowej z prefabrykowanej na
wylewaną na mokro?
Odpowiedź.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę sposobu wykonania płyty pomostowej.
Płytę należy wykonać zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zamiast płyt prefabrykowanych żelbetowych
materiałów bardziej wytrzymałych , długowiecznych i lżejszych np. z kompozytu FRP.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę sposobu wykonania płyty pomostowej.
Płytę należy wykonać zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 3
Po przeliczeniu powierzchni do malowania stwierdzamy, że nie uwzględniono w obliczeniach
powierzchni stężeń pionowych i poziomych z kątowników oraz blach węzłowych w ilości 58,4 m 2.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ilości w pozycji 5 i 8 Kosztorysu Robót.
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnia wniosek. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić łączną
powierzchnię 376,9 m2.
Pytanie nr 4
W zabezpieczeniu antykorozyjnym nie ujęto również rur stalowych z urządzeniami obcymi w ilości
46,7 m2. W związku z powyższym również proponujemy ilość tę doliczyć do pozycji 5 i 8 kosztorysu
robót.
Odp.:
Zamawiający uwzględnia wniosek. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić łączną
powierzchnię 376,9 m2.
Pytanie nr 5
Prosimy o zamieszczenie schematu łożysk elestomerowych oraz szczegół ich mocowania
do powierzchni betonowych oraz stalowych.
Odpowiedź
Łożyska przewidziano jako montowane w schemacie "pływającym" (wszystkie wielokierunkowe).
Nie
jest wymagane kotwienie/mocowanie łożysk
do powierzchni betonowych
i stalowych. Schemat łożyskowania zatem jest zbędny.
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną
część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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