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PRZETARG Nr.9/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
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PYTANIE

ODPOWIEDŹ PCU

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rur preizolowanych ze szwem ?
standardowych grubości ścianek rur
przewodowych, i zastosowanie rur ze
szwem, oraz zastosowanie wyrobów
dowolnego
Producenta,
spełniającego
warunki SIWZ
.Czy
wystarczy
zgłoszenie Roboty będą wykonywane na zgłoszenie.
rozpoczęcia robót w Powiatowym
Nadzorze Budowlanym, czy budowa
sieci nie kwalifikuje się do
wystąpienia o pozwolenia na budowę?
Czy Zamawiający posiada projekt Sposób zabezpieczenia kolizji kablowych
zabezpieczenia
kolizji
kabli jest w uzgodnionej z ZE dokumentacji
energetycznych
z
rurociągami
preizolowanymi
zatwierdzony w
Rejonie Energetycznym władającym
terenem?
Czy Zamawiający posiada decyzję TAK, jest to zawarte w uzgodnieniach
lokalizacyjna na umieszczenie sieci w (ZUD)
pasie drogowym?
Czy Zamawiający pokryje opłaty za TAK, na podstawie przedstawionych przez
umieszczenie uzbrojenia w gruncie Wykonawcę dokumentów
zgodnie z wymaganiami Urzędu
Miasta do czasu odbioru końcowego
oraz w okresie późniejszym ?
Czy Zamawiający dopuści przesunięcie Tak, w uzasadnionych przypadkach na
terminu zakończenia prac w terenie - pisemny,
udokumentowany
wniosek
odtworzenie nawierzchni jezdni o termin
Wykonawcy
umożliwiający
prawidłowe,
dobrze
jakościowo wykonanie robót drogowych?
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Czy Zamawiający posiada projekt Zamawiający
nie
posiada
takiej
konstrukcji nawierzchni jezdni do dokumentacji. Odtworzenie jezdni jest
odtworzenia oraz warunki realizacji - przewidziane w pasie wykonywanych robót
czy odtworzenie jezdni będzie tylko w
przekopie czy również w pasie
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W czyim władaniu jest jezdnia ul.
Warszawskiej,
Młynarskiej
Królewskiej
Lipy.
Czy
okres
gwarancji za wykonanie jezdni się
zakończył?
Przystępując do przetargu j.w prosimy
o wyjaśnienie czy sieć prowizoryczna
powinna być wykonana z materiałów
preizolowanych czy też może być z
rur czarnych stalowych (w tym
przypadku prosimy podać sposób
zaizolowania)?.
Prosimy o udostępnienie zgłoszenia
robót

Są to drogi gminne, po okresie gwarancji

Sieć prowizoryczną należy wykonać z rur
czarnych przewodowych, zaizolować min 5
cm wełną mineralną + papa

Zamawiający
nie
posiada
takiego
zgłoszenia, formalności związane ze
zgłoszeniem
wykona
wyłoniony
w
postępowaniu Wykonawca
Projekt organizacji ruchu wykonuje i
uzgadnia Wykonawca, zgodnie z obraną
przez siebie technologią wykonywania
robot
Zamawiający posiada zgodę właściciela
terenu – Gminy Piaseczno
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Prosimy o udostępnienie na stronie
internetowej projektu organizacji
ruchu
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Czy Zamawiający posiada zgody
właścicieli terenów i czy są
wymagane jakieś opłaty dodatkowe
które należy ująć w ofercie
Czy w demontowanej sieci występuje Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat
azbest
Czy Zamawiający posiada protokół z Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca
narady koordynacyjnej
otrzyma uzgodnioną dokumentację w
chwili podpisania umowy
Prosimy o potwierdzenie, ze po Zamawiający
potwierdza,
ale
pod
wykonaniu robót budowlanych i warunkiem
złożenia
wszelkich
przekazaniu
terenu
właścicielom wymaganych
protokołów
odbiorów
nastąpi
podpisanie
pomiędzy częściowych,
dokumentacji
Zamawiającym
i
Wykonawcą powykonawczej i dołączenia szkicu
końcowego
protokołu
odbioru polowego geodezyjnego
technicznego, który stanowić będzie
załącznik do składanego przez
Wykonawcę do PINB zgłoszenia
zakończenia budowy
Prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający potwierdza tą procedurę
formularzu oferty Oferent jest
zobowiązany podać termin realizacji
zamówienia – tj czas wykonywania
robót instalacyjnych i budowlanych, a
następnie podać o ile ten czas skraca ?
Prosimy o potwierdzenie, jaki Termin uruchomienia sieci to 10 listopad
obowiązuje termin uruchomienia 2015
nowobudowanej sieci
Prosimy o uszczegółowienie zapisów W pkt. Opisującym wagę kryterium
związanych z kryterium oceny ofert gwarancji, będą brane pod uwagę TYLKO
opisanych w pkt.8 SIWZ dotyczących podane przez Oferentów deklaracje
warunków gwarancji
dotyczące OKRESU GWARANCJI
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Jak należy rozumieć zapis z pkt.8
SIWZ: ”każda gwarancja na roboty
budowlane i instalacyjne jako pod
kryterium wynosi 5%”? Zamawiający
w formularzu oferty wymaga podania
3 warunków gwarancji do daje 15% a
nie 10%
W nawiązaniu do pkt.6 założeń do
umowy, prosimy o potwierdzenie, że
kara umowna w wysokości 5 000 zl za
każdy dzień opóźnienia będzie
dotyczyła
tylko
sytuacji
nie
wykonania
przez
Wykonawcę
przywrócenia
terenu
do
stanu
pierwotnego i przekazania terenu
właścicielom do dnia 2015.11.30
Prosimy o odpowiedź, czy w
przypadku konieczności uzyskania
przez Wykonawcę zgód wejścia w
teren, czy administracyjnych decyzji
dot projektu organizacji ruchu, zajęcia
pasa drogowego, czy zgłoszeń do
PINB, Zamawiający wyrazi zgodę na
przesunięcie zadeklarowanego w
ofercie terminu wykonania robót
instalacyjnych ( graniczny dzień
uruchomienia sieci) o ilość dni
wynikających
z
powyższych
czynności

Zamawiający będzie rozpatrywał łącznie
okresy gwarancji na roboty budowlane i
drogowe z wagą 10%

Kara umowna w wysokości 5 000 zł za
każdy dzień zwłoki dotyczy terminu
podania ciepła do odbiorcy przy ul
Królewskie Lipy, a więc zakończenia prac
instalacyjnych i uruchomienia dostaw
ciepła do dnia 2015.11.10

Zamawiający rozważy taką możliwość, ale
tylko
na
podstawie
pisemnego,
uzasadnionego
wniosku
Wykonawcy
złożonego ze stosownym wyprzedzeniem
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Czy Zamawiający dopuszcza zmiany Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian
w technologii wykonania sieci
w technologii wykonywania sieci, ale pod
warunkiem udokumentowania formalnego,
że proponowane zmiany nie spowodują
pogorszenia
parametrów
technicznoeksploatacyjnych tak wykonanej sieci
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Czy
Zamawiający
posiada
prawomocne zgłoszenie budowy j.w
nie wymagającej pozwolenia na
budowę, do właściwego Wydziału
Urbanistyki i Architektury?

Zamawiający
nie
posiada
takiego
zgłoszenia. Zgodnie z przepisami, budowa
przyłącza jest zgłaszana do właściciela sieci
w tym przypadku PCU
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