
        Chorzów, dnia 06.11.2018 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/538/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Modernizacja kanałów przeglądowych w R-3 Bytom”  

– nr sprawy: II/538/2018, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Czy w ofercie należy ująć wymianę rusztów stalowych z obramowaniem przy korytach 

ściekowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zabudowy nowych elementów. 

 

Pytanie 2:  

Z projektu wynika tylko częściowa wymiana podłoża betonowego w obrębie torów, co  

z pozostałą częścią, która jest popękana a ma być na niej położona żywica.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej posadzki betonowej hali. Na bazie 

doświadczenia Wykonawca na etapie składania oferty jest w stanie oszacować wszystkie 

prace konieczne do wykonania posadzki przemysłowej żywicznej i uwzględnić je  

w ofercie poz. 24 przedmiaru. Zamawiający bezwzględnie wymaga zastosowania 

materiałów atestowanych wraz z deklaracją zgodności wymaganą do stosowania na 

terenie UE w tym zgodność z PN-EN 13813 oraz PN-EN 1504. 

 

Pytanie 3:  

Proszę o zwymiarowanie kanałów wentylacyjnych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że kanał wentylacyjny przewidziany do zabudowy został 

zwymiarowany na rys nr 2 dokumentacji projektowej wykonawczej. 

 

Pytanie 4:  

Poz. 24 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni z żywicy w hali. czy wykonawca ma 

również rozebrać istniejącą posadzkę betonową i wykonać nową? Jeżeli tak prosimy 

o dopisanie pozycji w przedmiarze. Ponadto prosimy o sprecyzowanie grubości i konstrukcji 

nowej posadzki oraz grubości i rodzaju powłoki z żywicy.  

Odpowiedź:  

                    Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2. 

Pytanie 5:  

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nowej zabudowywanej szyny ponieważ istnieją 

rozbieżności między projektem a niektórymi pozycjami przedmiaru.  

Odpowiedź:  

Należy zastosować szyny zgodnie z rys nr 5 dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 6:  

Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni torowej i sposobu mocowania szyn na powierzchni 

hali poza kanałami oraz gęstości rozmieszczenia ewentualnych podkładów lub innych 

mocowań.  



Odpowiedź:  

Należy wykonać mocowanie szyny zgodnie z rys nr 5 dokumentacji wykonawczej. 

Gęstość mocowania zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostawcy. 

 

Pytanie 7:  

Prosimy o określenie co ile centymetrów mają być montowane podkładki żebrowe na kanale?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostawcy systemu mocowania szyny zawartej 

w projekcie wykonawczym. 

 

Pytanie 8:  

Czy wykonawca ma wymienić elementy odwodnienia hali? jeżeli tak to prosimy o dopisanie 

pozycji w przedmiarze.  

Odpowiedź:  

Do obowiązku Wykonawcy należy podłączenie odwodnienia kanałów do istniejącego 

sytemu odwodnienia.  

 

Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 25. przedmiaru – ułożenie instalacji wentylacyjnej dotyczy 

tylko dwóch kanałów w hali (zgodnie z rysunkiem) a nie czterech kanałów jak w opisie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga ułożenia instalacji wentylacji do dwóch kanałów. 

 

Pytanie 10:  

Prosimy o dopisanie do przedmiaru niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych 

związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.  

Odpowiedź:  

Wszystkie nakłady należy ująć w pozycji nr 25 przedmiaru. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o sprecyzowanie wymagań technicznych (grubość, rodzaj) odnośnie płytek do 

okładzin ścian kanałów i stopni.  

Odpowiedź:  

Okładziny ceramiczne ścian kanałów oraz stopni schodów powinny być trwałe i odporne 

na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki organiczne. Wykonawca mając na uwadze 

udzieloną gwarancję na wykonane roboty powinien na bazie doświadczenia wybrać  

i zabudować odpowiedni gatunkowo rodzaj płytek.  

 

Pytanie 12:  

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju listew antypoślizgowych wymaga inwestor i gdzie 

mają zostać zamontowane?.  

Odpowiedź:  

Listwy antypoślizgowe należy zamontować na krawędziach stopni schodowych. Listwy 

antypoślizgowe powinny być dobrane w taki sposób aby spełniały cel jakiemu mają 

służyć. 

 

Pytanie 13:  

Prosimy o podanie parametrów (specyfikacji technicznej) masy do wypełnienia komór 

szynowych.  

 



Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy nie zakłada wypełnienia komór szynowych masą.  

 

Pytanie 14:  

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych systemu podlewu punktowego 

dla mocowania szyn w kanale.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza specyfikację techniczną systemu podlewu punktowego dla 

mocowania szyn.   

 

Pytanie 15:  

Prosimy o dokładne określenie rodzaju kabla do wymiany wymienionego w poz. 26, 27, 

oraz 36. przedmiaru.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje. że rodzaj przewodów, kabli został określony w opisie pozycji 

przedmiaru.  

 

Pytanie 16:  

Prosimy o sprawdzenie poz. 36. przedmiaru – czy ilość 258 km jest właściwa czy też 

jednostką miary winien być metr a nie kilometr?.  

Odpowiedź:  

W pozycji 36 przedmiaru jednostką wymiarową jest metr. 

 

Pytanie 17:  

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o nazwie: Modernizacja kanałów 

przeglądowych w R-3 Bytom - nr sprawy II/538/2018, zwracam się z prośbą o przesunięcie 

terminu otwarcia ofert. Prośbę swoja motywuję okresem świątecznym poprzedzającym 

bezpośrednio termin złożenia ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał korekty terminu składania ofert do 13.11.2018 r. jako termin 

ostateczny. 

 

Pytanie 18:  

W związku z ujawnionymi w trakcie wizji w terenie wątpliwościami co do zakresu robót 

koniecznych do wykonania dla realizacji zadania i w związku z tym konieczności 

oczekiwania na odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni to jest do dnia 19 listopada 2018 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 17. 


