Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 29.03.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 6 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 wpłynęły do Zamawiającego w dniu
29.03.2013r., wraz z wyjaśnieniem:
1. Czy studnie żelbetonowe muszą być zakończone płytą pokrywową, czy mogą być zakończone
zwężką?
Odpowiedź
Studnie żelbetowe mogą być zakończone zwężką.
2. Czy poza pasem drogowym można zastosować włazy klasy B?
Odpowiedź
Włazy należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Nie dopuszcza się zastosowania włazów
typu B.
3. W związku z Decyzją Zarządu Powiatu prosimy o wyjaśnienie , czy należy doliczyć koszty
związane z całkowitą wymianą gruntu w pasie dróg powiatowych w celu uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia równego 1,03?
Odpowiedź
W celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 1,03 należy doliczyć koszty
związane z całkowitą wymianą gruntu.
4. Czy po utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Gmina będzie wymagała przedstawienia
zaświadczenia o utylizacji?
Odpowiedź
Zaświadczenie o utylizacji ziemi i gruzu nie będzie wymagane.
5. Czy istnieje możliwość wykonania przekopu zamiast przecisków w drogach gminnych?
Odpowiedź
Nie dopuszcza się wykonania przekopów zamiast przecisków.
6. Czy pompowanie wody z igłofiltrów będzie rozliczane na podstawie obmiaru przyjętego w
kosztorysie, czy na podstawie potwierdzonego dziennika pompowań?
Odpowiedź
Za wykonanie zamówienia zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe. Załączony
przedmiar jest tylko elementem pomocniczym do wyceny zadania. Koszty pompowania
należy skalkulować na podstawie projektu technicznego oraz wizji w terenie.
7. Czy w pompowniach muszą być zainstalowane zgodnie z projektem pompy produkcji KSB,
czy też mogą być zainstalowane zamienniki innych producentów?
Odpowiedź
Dopuszcza się zastosowanie zamienników innych producentów o parametrach nie
gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Warunki takiej zamiany zostały
określone w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku konieczności wycinki drzew znajdujących się na trasie kanalizacji kto będzie
załatwiać związane z tą wycinką formalności, Inwestor czy Wykonawca?
Odpowiedź
W przypadku konieczności wycinki drzew formalności z tym związane będzie załatwiał
Inwestor.
Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Ciok

