Gdańskie Wody

L dz. IP-^S/2019/AW Gdańsk, dnia '^A. 07.2019r.

Wykonawca

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej
i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Gdański Program Przeciwpowodziowy"; ZP-8/PN/2018

Gdańskie Wody Spółka z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
(Zamawiający), działając na podstawie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r.póz.1986, z późn. zm. - dalej „ustawa

Pzp") przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:
Czy zaakceptujecie Państwo wykonanie odcinka D1-D2 rurą PVC w rurze ochronnej
DN700. Wykonanie w technologii rury ochronnej jest z dokładnością do +/- 0,5%, a w
związku z minimalnymi spadkami proszę o potwierdzenie, iż zaakceptujecie Państwo
taką odchyłkę wykonawczą (niekonieczną ale możliwą) i ew. korektę rzędnych sieci na
dalszych oddnkach?-
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Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w powyższym zakresie. Istniejące uzbrojenie
na odcinku D1-D2 nie pozwoli na zastosowanie rury ochronnej DN700. Korekta rzędnych
na dalszych odcinkach może spowodować kolejne problemy. Niekorzystne rzędne
terenu i uzbrojenia nie pozwolę na duże zmiany. Założenia przyjęte w projekcie po
uzgodnieniach z poszczególnymi gestorami sieci (m.in. GPEC i P5G) zakładają minimalne
odległości od tych sieci.

Pytanie nr 2:
Czy zaakceptujecie Państwo ewentualną zmianę materiału wykonania kanału na odcinku

D1-D2naPPIubPE?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający zaakceptuje rury wykonane z PP lub PE spełniające wymagania
wytrzymałościowe zawarte w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zastrzeżeniem
zawartym w dokumentacji projektowej dopuszcza się zastosowanie innych materiałów
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
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