Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 27.03.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na : Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara
Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu
26.03.2013r., wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i jednoznaczną odpowiedź – z jakiego materiału
należy wykonać studnie fi 1200mm, kręgi żelbetowe czy betonowe? Rozbieżność
występuje między opisem technicznym a kosztorysami pkt. 16 dla etapu I i pkt. 17 dla
etapu II. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Odpowiedź
Studnie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz
projektem technicznym, czyli żelbetowe.
Pytanie nr 2.
Prosimy o potwierdzenie poprawnej ilości studni przyjętych w kosztorysach (Łącznie dla
etapu I i II wynosi ona 87szt), ponieważ zgodnie z profilami podłużnymi kanału ilość
studni wynosi 107szt?
Odpowiedź
Poprawna ilość została przyjęta w przedmiarach oraz przedstawiona w opisie
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Na profilach podłużnych jest większa ilość
studni ponieważ projekt techniczny obejmował szerszy zakres. Do wyceny
należy przyjąć 87 studni.
Pytanie nr 3.
Prosimy o informację dla jakich odcinków sieci kanalizacji (między jakimi nr studni)
obowiązuje etap I oraz etap II w/w zadania?
Odpowiedź
Zakres został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.
I etap od studni S01 do S44
II etap od studni S 45 do studni S49 oraz od studni S 101 do studni S 135.
Pytanie nr 4.
W jakiej kategorii dróg przebiega zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej – gminnej
i/lub powiatowej? Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty związane z zajęciem pasa
drogowego w trakcie prowadzonych robót w drogach gminnych a jeżeli tak to jakie stawki
obowiązują za zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź
Zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiega po drogach powiatowych
nr działek 306/1, 336/1, 336/2 i 87 w obrębie Stara Rawa oraz 195 w obrębie
Nowy Dwór-Parcela. Pozostałe drogi w których została zaprojektowana
kanalizacja to drogi wewnętrzne bez kategorii. Za zajęcie pasa dróg
wewnętrznych nie będą naliczane opłaty.

Pytanie nr 5.
Czy odtworzenie dróg przewidziane w kosztorysach (pkt. 30,31,32 dla etapu I i pkt.
30,31,32 dla etapu II) polega na jej odtworzeniu po śladzie wykonanej sieci czy na całej
szerokości drogi?
Odpowiedź
Sposób odtworzenia dróg został określony w decyzji Zarządu Powiatu
nr:DG.7332-64/10 z dnia 10.06.2010 r. Treść decyzji w załączeniu do
wyjaśnień. Drogi wewnętrzne asfaltowe należy odtworzyć w taki sam sposób.
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