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Dotyczy: Rewitalizacji rynku w miejscowości Ożarów - II etap - sieć światłowodowa i nawierzchnie.

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.


Pytanie 1.

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku punktu 9.2 SIWZ (posiadanie wiedzy i doświadczenia), jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą w swoim zakresie utwardzenie placów, ulic i chodników płytami granitowymi i kostką granitową o łącznej powierzchni minimum lOOOm2.

Odpowiedź 1.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą w swoim zakresie utwardzenie placów, ulic i chodników płytami granitowymi i kostką granitową o łącznej powierzchni minimum lOOOm2.

Pytanie 2.

W dokumentach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej Inwestora brak jest dokumentacji technicznej na instalacje sanitarne. Prosimy o umieszczenie lej dokumentacji.

Odpowiedź 2.

Zamawiający zamieszcza poniżej link do  szkicu z przebiegiem instalacji sanitarnych, przedmiar dotyczący instalacji sanitarnych został udostępniony na stronie www.bip.ozarow.pl  w dniu ogłoszenia przetargu. 

http://www.bip.ozarow.pl/upload/pyt2mapa.pdf" http://www.bip.ozarow.pl/upload/pyt2mapa.pdf

Pytanie 3.

Na planie sytuacyjnym i w przedmiarze występuje pozycja „ozdobna pompa uliczna". Prosimy o przedstawienie dokładniejszych danych pompy (czy ma być podłączona do wodociągu, wysokość) oraz rysunków

Odpowiedz 3.

Zamawiający informuje, że rezygnuje z montażu „ozdobnej pompy ulicznej”. W związku z tym należy usunąć z przedmiaru pozycję dotyczącą „ozdobnej pompy ulicznej”.


Pytanie 4.

Na planie sytuacyjnym występuje pozycja nr 19 „miejsca siedzące wokół drzew + kraty pod drzewa". Prosimy o przedstawienie dokładniejszych danych (wymiary ławek i krat).

Odpowiedz 4.

Zamawiający zamieszcza poniżej link do rysunków ławek wokół drzew i krat pod drzewa, dopuszcza się produkty równoważne, i nie gorsze od  zaproponowanych. Wymiary zostały podane w projekcie budowlanym (zagospodarowanie terenu).
http://www.bip.ozarow.pl/upload/scan0056rys.pdf


Pytanie 5.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Projekcie Budowlanym w zakresie robót do wykonania odnośnie sieci światłowodowych wymieniona jest ilość 428 m kanalizacji oraz 113 m przyłączy, natomiast w przedmiarze robót widnieje ilość 140 m. Prosimy o wyjaśnienie, Jaka wielkość robót ma być uwzględniana przy wycenie
                                                                                                                                        
Odpowiedz 5.

Do wyceny należy przyjąć ilości z projektu budowlanego tj: 428 m kanalizacji oraz 113 m przyłączy

Pytanie 6.

W Projekcie Budowlanym brak części dotyczącej oświetlenia. Prosimy o jej dołączenie do 
dokumentacji, ewentualnie podanie, jakie rodzaje kabli mają być zastosowane.
		
Odpowiedz 6.

 Projektowane oświetlenie Rynku zasilane będzie z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia typu AL4x50+25. W tym celu na istniejącym słupie 7/BP12/ALA należy zabudować złącze pomiarowe ZP i zasilić je z linii napowietrznej	za pomocą ułożonego na słupie odcinka kabla YAKY4x25mm2. -W złączu ZP należy zabudować 3-fazowy układ pomiarowy energi czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303C25 umieszczone w plombowanej obudowie S4. Złącze pomiarowe ZP i sposób montażu zgodny z zasadami standaryzacji w PGE Dystrybucja Rzeszów. Ze złącza pomiarowego należy wyprowadzić projektowany kabel YAKY4x35 do projektowanej szafy oświetleniowej S.O. „Rynek".
Projektowane kable należy zgodnie z normami układać w ziemi stosując rury ochronne SRS110 i DVK110. Pobór mocy zgodny warunkami zasilania RDE Staszów.
Rynek zostanie oświetlony za pomocą lamp sodowych o mocy 100W umieszczonych w oprawach OPC-1 z kloszem Auris prod. ZPSO „ROSA" lub równoważne.
Projektowane oprawy zabudowane zostaną na słupach stalowych z warstwą tworzywa sztucznego typu SP-3W prod. ZPSO „ROSA" lub równoważne. Projektowane słupy posadowić zgodnie ze wskazówkami producenta na fundamentach typu B40. 
Projektowane słupy oświetleniowe zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej S.O. „Rynek" proj. kablami YAKY4x25mm2. Kable układać w ziemi chroniąc w miejscach kolizji rurami DVK110 i SRS110 - AROT. W słupy wciągnąć przewody YDY3x1,5 mm2 i przyłączyć oprawy do kabli zasilających za pomocą tabliczek słupowych TB1 prod. ZPSO ROSA lub równoważne. Projektowane oświetlenie załączane i sterowane będzie za pomocą projektowanego zegara astronomicznego umieszczonego w proj. szafie ośw. S.O..

Pytanie 7.

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla nawierzchni asfaltowych
Odpowiedz 7.

Projektowana przebudowa ulic obejmuje jedynie frezowanie nawierzchni asfaltowej i położenie nowej nawierzchni: 4 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej. Ulice te są drogami gminnymi na których nie odbywa się ruch samochodów ciężarowych.



		

