Urząd Gminy w Rewalu
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, 18.05.2007 r.

BUS/341/04/10/07

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w
Pobierowie, gmina Rewal”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia
do pytań złożonych przez uczestników postępowania
Pytania 1 z dnia 15.05.2007 r.
1. Dotyczy: OB. nr 6.1,6.2.
Brak jest pozycji w dostarczonych przedmiarach kosztorysów nakładczych montażu:
- elementów stalowych E1 i montażu marek stalowych M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8; ze stali
OH18N9, masa - 5 828,16 kg,
- kotwy stalowe KT1, KT2 i marka M7 ze stali 18G2A , masa - 11 115,62 kg
Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycje dodatkowe, które należy wycenić:
- wykonanie i montaż elementów stalowych E1 i marek stalowych M1, M2, M3, M4, M5,
M6,M8,U ze stali OH18N9, masa - 5 828,54 kg,
- wykonanie i montaż kotew stalowych KT1, KT2 i marki M7 ze stali 18G2A ,
masa - 11 115,62 kg
2. Dotyczy: OB. nr 6.3.
Brak jest pozycji w dostarczonych przedmiarach kosztorysów nakładczych montażu:
- element E1 i montażu marek stalowych M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ze stali
OH18N9, masa - 1 652,39 kg,
- dźwigar stalowy D1 i D2 ze stali OH18N9, masa - 493,5 kg,
- marki stalowe MS1, MS2, MS3, MS4 ze stali OH18N9, masa - 284,2kg.
Powyższe elementy występują w tabelach zestawień w poszczególnych rysunkach
konstrukcyjnych.
Czy montaż w/w konstrukcji stalowej uwzględnić w wycenie kosztorysów ofertowych wg.
kalkulacji indywidualnej?
Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycje dodatkowe, które należy wycenić:
- wykonanie i montaż elementów stalowych E1 i marek stalowych M2, M3, M4, M5, M6,
M7,U; ze stali OH18N9, masa - 1 423,75 kg,
- wykonanie i montaż marki M1 ze stali 18G2A , masa - 229,38 kg
- wykonanie i montaż dźwigarów stalowych D1 i D2 ze stali OH18N9, masa - 493,5 kg,

- wykonanie i montaż marek stalowych MS1, MS2, MS3, MS4 ze stali OH18N9,
masa - 284,2kg.
TAK. Montaż konstrukcji stalowej uwzględnić w wycenie kosztorysów ofertowych wg.
kalkulacji indywidualnej.
Pytania 2 z dnia 15.05.2007 r.
Piaskownik napowietrzny OB. Nr 3
1. W przedmiarze robót nie ujęto wykonania palisady drewnianej. Czy można dopisać pozycje
indywidualną „Wykonanie i montaż palisady drewnianej – 1 kpl”?

Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycje dodatkowe, które należy wycenić:
- wykonanie i montaż palisady drewnianej - 2 kpl ( po jednej na komorę piaskownika)
2. Poz. nr 7 – nakłady dotyczą montażu i demontażu deskowań, brak jest natomiast nakładów na
eksploatacje deskowań. Czy Zamawiający zezwala na dopisanie pozycji indywidualnej „Koszt
eksploatacji deskowań” lub wprowadzenie do zestawienia sprzętu eksploatacji deskowań?

Odpowiedź:
Koszt eksploatacji deskowań należy wycenić zgodnie z punktem 5.2 Założeń szczegółowych do
Rozdziału 1, KNNR – 2
3. Czy należy dopisać pozycję na wykonanie ścianki dociskowej z bloczków betonowych gr. 12
cm – brak w przedmiarze?

Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycję dodatkową: wykonanie ścianki dociskowej z bloczków
betonowych gr. 12 cm i wycenić wg KNR-W 2-02 poz 0101-06( przez analogię)
4. Czy należy dopisać pozycję na wykonanie izolacji z Maxseal Foundation cm – brak w
przedmiarze?

Odpowiedź:
Oferent winien wycenić wszystkie izolacje powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych piaskownika i
kanałów wlotowego i wylotowego zaprojektowane w projekcie wykonawczym piaskownika cz.
Konstrukcyjna
Reaktory biologiczne 6.1, 6.2
5. Podana ilość przedmiarowa w pozycji dotyczącej rozbiórki elementów betonowych
niezbrojnych jest naszym zdaniem zaniżona i powinna wynosić dla każdego z reaktorów
1007,398 m3. Czy można zmienić obmiar w pozycjach?

Odpowiedź:
W pozycji przedmiaru Roboty Budowlane nr 41 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych należy wycenić 1 334,5 m3 betonu na jeden reaktor biologiczny.
6. Czy w związku z powyższym należy zmienić obmiar pozycji dotyczących wywozu gruzu na
252 szt dla każdego z reaktorów?

Odpowiedź:
W pozycji przedmiaru Roboty Budowlane nr 42 Wywóz gruzu kontenerem 4 m3 należy wycenić 334
szt kontenerów na jeden reaktor biologiczny.

7. W pozycjach dotyczących deskowań systemowych nakłady obejmują montażu i demontażu
deskowań, brak jest natomiast nakładów na eksploatacje deskowań. Czy Zamawiający
zezwala na dopisanie pozycji indywidualnej „Koszt eksploatacji deskowań” lub
wprowadzenie do zestawienia sprzętu eksploatacji deskowań?

Odpowiedź:
Koszt eksploatacji deskowań należy wycenić zgodnie z punktem 5.2 Założeń szczegółowych
do Rozdziału 1, KNNR - 2
8. Podana ilość deskowań systemowych jest naszym zdaniem zaniżona i powinna wynosić
3698,574 dla każdego z reaktorów.

Odpowiedź:
W pozycji przedmiaru Roboty Budowlane nr 44 Deskowania systemowe drobnowymiarowe należy
wycenić 3698,6 m2 na jeden reaktor biologiczny.
9. Podany obmiar pozycji: „Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
beton B35” jest naszym zdaniem zaniżony i powinien wynosić 670,302 m3 dla każdego z
reaktorów. Czy Zamawiający zezwala na zmianę obmiaru?

Odpowiedź:
W pozycji przedmiaru Roboty Budowlane nr 45 Betonowanie ścian prostych, zbrojonych należy
wycenić 670,3 m3 na jeden reaktor biologiczny.
10. Brak w przedmiarze pozycji na betonowanie ławy fundamentowej wokół zbiornika i związane
z tymi pracami roboty ziemne.

Odpowiedź:
Do przedmiaru Roboty Budowlane należy dopisać dodatkowe pozycje wykonanie ławy
fundamentowej wokół zbiornika i związane z tymi pracami roboty ziemne.
11. Przedmiarowa ilość stali zbrojeniowej jest zaniżona i powinna wynosić 116,820 t. Czy
Zamawiający zezwala na zmianę obmiaru?

Odpowiedź:
W pozycji przedmiaru Roboty Budowlane nr 49 Przygotowanie i montaż zbrojenia należy wycenić
116,82 t na jeden reaktor biologiczny.
12. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie elementów stalowych E1 w ilości 3 szt na każdy
zbiornik. Czy należy dopisać pozycje uproszczone „Wykonanie elementów stalowych E1,
kotew stalowych i marek– 16944,16 kg”?

Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w "odpowiedziach na pytania z dnia 15.05.2007 r."
Technologia
13. W przedmiarach nie ujęto robót przewidzianych do wykonania w ST-03 poz.1.3.3 w
piaskowniku istniejącym. Czy je dopisać? Prosimy o podanie ilości i wymiarów zastawek
kanałowych? Czy piaskownik istniejący należy wycenić jako oddzielny obiekt?

Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie roboty demontażowe i montażowe przewidziane do wykonania w ST-03
poz.1.3.3 w piaskowniku istniejącym.

14. W przedmiarze technologii dot. przepompowni ścieków surowych nie ujęto mieszadła,
prosimy o korektę.

Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycję dodatkową:
- montaż mieszadła zatapialnego szt 1
15. W przedmiarze budowlanym i technologicznym pominięto Wieżę rozdziału OB. 5 z trzema
zastawkami o napędzie elektrycznym, prosimy o korektę.

Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie roboty demontażowe i montażowe przewidziane do wykonania w ST-03
poz.1.3.6 w wieży rozdziału.
16. Prosimy o ujednolicenie średnic i grubości ścianek przewodów ze stali nierdzewnej i podanie,
jakie grubości ścianek należy przyjąć, do jakich średnic.

Odpowiedź:
Średnice i grubości ścianek przewodów ze stali nierdzewnej podane są Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót.
17. W odpowiedziach z dnia 11.05 dotyczących napowietrzania podano, że poz. 26,27,28
przedmiaru technologii dotyczy rurociągu sprężonego powietrza fi 63x2,0mm. Brakuje więc
rurociągu tłocznego pulpy piaskowej DN 68x1,5mm L=11m, czy dopisać?

Odpowiedź:
Do przedmiaru należy dopisać pozycje dodatkowe:
- montaż rurociągów stalowych nierdzewnych spawanych φ70 x 2,5 mm - 12 m
- montaż kolan stalowych nierdzewnych spawanychφ70 x 2,5 mm - szt 2
- badania radiograf obwodowych doczołowych złączy spawanych - złączy 4
18. Jeżeli ze Specyfikacji Technicznej i projektu wynika inna ilość niż z przedmiaru, czy należy to
zaznaczyć w pozycji kosztorysu, a jeżeli tak to jak?

Odpowiedź:
TAK. W przypadku rozbieżności przedmiaru ze Specyfikacją Techniczną należy zaznaczyć przy
pozycjach kosztorysu, że jest to przedmiar wg. ST.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Zamawiający przypomina jednocześnie, że cena podawana przez Wykonawcę jako cena ryczałtowa
musi uwzględnić wszystkie prace w tym również zmiany w projekcie wykonawczym
Z uwagi na duże braki w przedmiarach robót i konieczność ich uzupełnienia prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert pismem z dnia 16.05.2006 r.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

