Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 29.03.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 7 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. Kto ponosi opłaty administracyjne za wycięcie drzew kolidujących z projektowaną siecią
kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź
Koszty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.
2. W przypadku, gdy opłaty administracyjne za wycinkę drzew z tytułu kolizji ponosi
Wykonawca prosimy o przekazanie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej.
Odpowiedź j.w.
3. Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej. Przedstawiony projekt nie zawiera
żadnych danych dotyczących występujących na tym terenie warunków gruntowo-wodnych.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej, ponieważ w okresie kiedy
występowano o pozwolenie na budowę nie była wymagana. Koszty pompowania należy
skalkulować na podstawie projektu, wizji w terenie oraz własnego doświadczenia.
4. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 27.03.2013 r. prosimy o wskazanie, które odcinki
zaznaczone na rys. 12 kolorem żółtym nie wchodzą w zakres etapu II objętego opisem
przedmiotu zamówienia.
Prosimy o wskazanie odcinków nie objętych przedmiotem zamówienia Etapu II dla
poszczególnych profili.
Rys. nr 07 (S44-S-68)
Rys. nr 12 (S35-S105 iS104- S-135)
Rys. Nr 10 (S30-S116)
Rys. nr 11 (S112-S-127)
Rys nr 13(S106-S132)
Odpowiedź
Ze wskazanych przekrojów nie objęty przedmiotem zamówienia etapu II jest tylko
odcinek przedstawiony na rys. 7 od studni S-49 do studni S-68.
5. Czy wskazany w załączniku nr do SIWZ Istotne Warunki Umowy w §2 pkt.2 termin
zakończenia robót jest prawidłowy? Zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ przedmiot realizować w
terminie: I etap do 31 sierpnia 2013, II etap do 31 sierpnia 2014? Prosimy o wyjaśnienie tej
rozbieżności.

Odpowiedź
Prawidłowa data zakończenia została określona w rozdziale 3 SIWZ TJ. I etap 31
sierpnia 2013 r. II etap 31 sierpnia 2014 roku.
6. Czy na spełnienie warunków udziału określonych w punktach c.1 i c2 Rozdzialu 4 1.1) c)
SIWZ można przedstawić jedną osobę spełniającą wszystkie opisane w tych punktach
wymagania.
Odpowiedź
Można przedstawić jedna osobę spełniającą wszystkie opisane w tych punktach
wymagania.
Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Ciok

