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Działając na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary" do Zamawiającego wpłynęły 
następujące pytania: 

Pytanie 1: 
Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy 

DNI 000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują  
się  odpornością  na agresywne środowisko, są  łatwiejsze w montażu i zapewniają  całkowitą  
szczelność  więc nadają  się  lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż  studzienki 
betonowe. 

Odpowiedź: 

Projekt budowlany przewiduje zabudowę  studzienek na sieci O 1000 z kręgów betonowych i 

takich Zamawiający będzie wymagał  W miejscach gdzie wystąpi wysoki poziom wód 

gruntowych istnieje możliwość  zastosowania szczelnych studzienek z tworzywa sztucznego 

PP o tej samej średnicy. 

Pytanie 2: 
Proszę  o podanie sposobu odtworzenia dróg gminnych i ilości nawierzchni bitumicznej lub 
żwirowej o ile taka jest ponieważ  z dokumentacji zamieszczonej do postępowania 
przetargowego nie wynika ani szerokość  dróg oraz nawierzchnia z jakiej jest droga. 

W siwz jest zapis, że przedmiar robót nie opisuje przedmiotu zamówienia i nie stanowi 
elementu dokumentacji projektowej w związku z tym pytanie czy pozycji przedmiaru nie 
mających odzwierciedlenia w projekcie technicznym nie należy wyceniać  i nie będą  
realizowane? 

Odpowiedź: 

Zakres i koszt robót odtworzeniowych zależy od przyjętej technologii (wykop, przewiert). W 

cenie ryczałtowej, każdy wykonawca w oparciu o przyjętą  technologię  robót powinien 

indywidualnie skalkulować  sobie koszt odtworzenia nawierzchni. 

Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi integralną  część  SIWZ i ma charakter 

dokumentu pomocniczego, który stanowi bazę  wyjściową  do obliczenia ceny oferty. 

Wykonawca może uwzględnić  w kosztorysie swoje wlasne obmiary i założenia kalkulacyjne 

których konsekwencją  mogą  być  odstępstwa (zarówno na plus, jak i na minus) od założeń  
wyjściowych zawartych w przedmiarach. Roboty ujęte w przedmiarze robót, których nie 

zostały wprost odzwierciedlone w projekcie technicznym, stanowią  również  przedmiot 



zamówienia. Zgodnie z treścią  paragrafu 2 ust. 3 projektu umowy, w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do "...doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego...". W związku z powyższym mając na uwadze specyfikę  wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich robót, w tym robót 
odtworzeniowych, nawet tych nie ujętych w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, SS7; 
których wykonanie będzie konieczne ze względu na uszczerbek infrastruktury, dokonany na 
skutek działania Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy. 

Pytanie 3: 
Zamieszczone rysunki dokumentacji projektowej dotyczące profili są  nieczytelne. 

nr 7 - profil KS-5, 
nr 8 — profil KS-5.1, KS-5.2, KS-5.2a, KS-5.2b, KS-5.3 i KS-5.4 
nr 9- profil KS-5.5 i KS-5.5a 

- nr 10 — profil RT-5 

Prosimy o ponowne zamieszczenie w/w rysunków w formie, która umożliwi odczytanie 

rysunków. 

Odpowiedź: 

Rysunki w załączeniu. 

Wyjaśnienia niniejsze stają  sig nieodłączną  częścią  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany treści SIWZ w treści 
przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego 
dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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