Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID/341/22/02/10

Rewal dnia: 2010-06-24
WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - ul.
Dworcowa w Rewalu
Treść zapytań jest następująca :
I
1.W załączonym kosztorysie nie ma uwzględnionych robót pomiarowych. Prosimy o uzupełnienie
pozycji w ksiąŜce przedmiarów.
2. W SIWZ mowa jest o tym, iŜ Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację
geodezyjną powykonawczą. Prosimy o uzupełnienie pozycji w ksiąŜce przedmiarów o mapę
powykonawczą.
3. W ksiąŜce przedmiarów poz. 1 i poz.9 uwzględnia wykopy liniowe z wydobyciem urobku
głębokości do 1,5 m (KNR 2-01 0317-02), profil podłuŜny wyraźnie przedstawia zagłębienie –
biorąc pod uwagę rzędną terenu i rzędną dna rury kanalizacji, na znacznej części odcinka to
zagłębienie wynosi powyŜej 1,5 m i dochodzi do głębokości 2,68 m w miejscu włączenia do
istniejącej studni. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie o odpowiedni KNR.
4. W ksiąŜce przedmiarów poz. 2,3,4 i poz.10 uwzględnia zasypywanie wykopów głębokości do
1,5 m (sytuacja jak wyŜej), profil podłuŜny wyraźnie przedstawia zagłębienie –biorąc pod uwagę
rzędną terenu i rzędną dna rury kanalizacji, na znacznej części odcinka to zagłębienie wynosi
powyŜej 1,5 m i dochodzi do głębokości 2,68 m w miejscu włączenia do istniejącej studni.
Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie o odpowiedni KNR.
5. Co z wywozem urobku? Czy Zamawiający przewiduje wywóz we własnym zakresie? Jeśli
wywóz urobku wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia to prosimy uzupełnić o tą pozycję w
ksiąŜce przedmiarów.
6. Opaska drenarska wokół budynku na załączonej mapie przebiega w miejscu schodów, nie ma
nigdzie mowy o technologii wykopów pod schodami, ksiąŜka przedmiarów równieŜ tego nie
uwzględnia . Prosimy o wyjaśnienia.
II

Odpowiedź Zamawiającego.
I.
Ad. 1 + 2 +3 + 4
Dołączony do SIWZ (dokumentacja) przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie przesądza
o zakresie robót koniecznych do wykonania. To wykonawca, na podstawie dokumentacji, wizji
lokalnej oraz innych czynników kosztotwórczych przygotuje kosztorys ofertowy zawierający
nakłady konieczne do naleŜytego wykonania zadania, który będzie podstawą do ustalenia ceny oferty
(zgodnie z postanowieniami SIWZ – w szczególności pkt 12).
Ad. 5
Wywóz urobku jest po stronie wykonawcy.
Ad. 6
NaleŜy wykonać opaskę zgodnie ze sztuką budowlaną.
II
Ad. 1
Tak. Patrz Ad. I 1 + … powyŜej.
Ad. 2
Tak
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na
stronie internetowej.
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