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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska
Polskiego w Węglińcu”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)) Zamawiający informuje, iż wpłynęły
zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam
wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
SIWZ zawiera jedną informację, że ogólna długość kanalizacji w zakresie przetargu to 145 mb.
Ponadto w przedmiarze, oznaczonym jako etap II, podano zdecydowanie mniejsze ilości robót,
niż w Projekcie. Zatem można mniemać, że taki zakres jest objęty II etapem, ale nigdzie indziej,
w żadnych dostępnych dokumentach nie ma wzmianki o zakresie II etapu, ani o tym, który
odcinek spełnia kryteria II etapu. Prosimy o skonkretyzowanie, który odcinek kanalizacji wraz
ze studniami, przykanalikami i studzienkami jest etapem II, przeznaczonym do wykonania. W
sytuacji tej przedmiar jest jedynym dokumentem określającym zakres, aczkolwiek bez
dokładnej lokalizacji.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odcinek zgodnie z dokumentacją od studni STp 10
do wpięcia w studnię Stp 18 wraz z przyłączami burzowymi i sanitarnymi.
PYTANIE NR 2
W opisie technicznym na stronie 2, są wymienione istotne załączniki do projektu, w tym
uzgodnienie i opinie, których jednak zamawiający nie zdecydował się zamieścić na stronie.
Czy załączniki te będą upublicznione.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Wszystkie załączniki są zamieszczone w pliku o nazwie Projekt + Bioz. Natomiast decyzja o
pozwoleniu na budowę oraz decyzja o zmianie inwestora stanowi załącznik do niniejszych
odpowiedzi

PYTANIE NR 3
Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Załącznikiem do SIWZ jest m.in. projekt
kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu, który zgodnie z zapisem pkt.
IV.4.4 i IV.4.5 SIWZ szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia. Opis przedmiotu
zamówienia, pkt IV.1 SIWZ, jak również przedmiar, sugeruje, że realizacja nie całego kanału
zawartego w projekcie budowlanym jest przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym,
prosimy o informację czy realizacja całego projektu jest przedmiotem zamówienia, czy część
projektu. Jeżeli przedmiotem zamówienia nie jest realizacja całego projektu, prosimy o
wskazanie, w oparciu o PZT, jaka część projektu jest przedmiotem zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
PYTANIE NR 4
Prosimy o doprecyzowanie sposobu rozbiórki i odtwarzania nawierzchni asfaltowej, z
załączonej dokumentacji nie wynika to jednoznaczni. Czy rozbiórki i odtwarzania nawierzchni
asfaltowej mają być wykonane tylko nad wykopem, czy na całej szerokości jezdni?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Rozbiórki i odtwarzania nawierzchni asfaltowej mają być wykonane na całej szerokości
jezdni.
PYTANIE NR 5
Pkt. IV.4.5 SIWZ jest zapisane: : „… Załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia
w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp…” Następne zdanie brzmi: „…W przypadku odstępstw od przedmiaru,
należy sporządzić kosztorys różnicowy z wyspecyfikowanymi zmianami, który będzie załącznikiem do
wniosku o płatność…”. Prosimy o wyjaśnienie czy taki kosztorys różnicowy w odniesieniu do
przedmiotu stanowiącego załącznik do SIWZ, ma być sporządzony na etapie oferowania i złączony do
oferty, czy ma być to kosztorys powykonawczy wskazujący faktycznie wykonaną ilość robót?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
W przypadku odstępstw od przedmiaru, należy sporządzić kosztorys różnicowy z wyspecyfikowanymi
zmianami, który będzie załącznikiem do wniosku o płatność a nie załącznikiem do oferty.

