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SPRAWA 12/2016
WAŻNE INFORMACJE DLA OFERENTÓW
Prosimy o uwzględnienie przy opracowywaniu ofert przetargowych następujących zmian :
I. INSTALACJE
 zwężki 200/150 należy zamontować tuż za trójnikami 200/200 ( pkt P3)
 kolana Dn200 zastąpić kolanami Dn150 (pkt P4)
 na odcinku pomiędzy pkt P5 i P6 należy zmniejszyć obmiar o 24m, ponieważ odcinek s.c.
Dn150 o długości 24m będzie już zrealizowany przed wprowadzeniem Oferenta na plac
budowy
 budowę s.c. należy zakończyć za odejściem prostopadłym Dn150/32 w pkt. P14,
montując zaślepki na rurociągu Dn150 ( nie montujemy zaworów Dn150 w tym miejscu)
 przyłącza do budynków na terenie parku kończymy zaworami przed budynkiem
 przyłącze do posesji Zgody 5 kończymy zaślepką na terenie działki ( poza chodnikiem!).
W miejscu zakończenia sieci należy zakopać pionowy znacznik .
UWAGA :
Powyższe zmiany są naniesione na załączony schemat montażowy !
II. ROBOTY ZIEMNO – BUDOWLANE
 na terenie parku nie odtwarzamy nawierzchni, wykop należy zasypać i zagęścić w sposób
analogiczny jak pod ciągami pieszo-jezdnymi; do protokołu odbioru konieczne będzie
dołączenie protokołu zagęszczenia potwierdzonego przez uprawnionego pracownika
UMiG
 należy przygotować 2 warianty ofert, jeden przewidujący wykonanie wszystkich przejść
przez

jezdnie

wykopem

otwartym,

drugi

zgodnie

z

dokumentacją

–

przewiertem/przeciskiem.
 Przy kalkulowaniu kosztów przejścia otwartym wykopem przez ul. Chyliczkowską należy
uwzględnić wykonanie nawierzchni w 2 kolorach – białym i czerwonym, ponieważ nad
ciepłociągiem będzie przejście dla pieszych.
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 w przypadku wykonywania przejścia przez ul Chyliczkowską otwartym wykopem, należy
tak opracować technologię, aby zachować przejezdność ulicy, po której kursują autobusy
ZTM i innych przewoźników
III. SPRAWY FORMALNE
 przypominamy, ze oferta musi obejmować zakres prac wykonywanych w systemie pod
klucz, co oznacza, ze wszelkie uzgodnienia z właścicielami i dysponentami terenów na
których będą prowadzone prace są w gestii Wykonawcy
 na życzenie jednego z Oferentów w oddzielnym pliku zostają umieszczone opisy
projektów
 na życzenie jednego z Oferentów w oddzielnym pliku są załączone załączniki do ofert w
wersji edytowalnej

Zarząd
PCU PIASECZNO sp. z o.o.
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