Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przemków, 2010-03-31
Zamawiający/Beneficjent:

Gmina Przemków
Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie
Przemków

Informuję, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania o treści j/n.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 z późn. zm.) udzielam
odpowiedzi.
Zapytania z 25 marca br.:
Pytanie 1: "Prosimy o udostępnienie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia
warunków gruntowo-wodnych terenu na którym będzie prowadzona inwestycja.”
Odp.: Dołącza się dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą Piotrowic i Karpi wg
załączników.
Pytania 2: „Prosimy o udostępnienie
Udostępnione profile sieci są niekompletne.

kompletnej

dokumentacji

projektowej.

Odp.: Dołącza się profile sieci dotyczące Piotrowic i Karpi wg załączników.
Pytanie 3: „Prosimy o udostępnienie schematów przepompowni”
Odp.: Dołącza się odpowiednie załączniki.
Pytanie 4: „Prosimy o udostępnienie
zaprojektowanych przepompowni”
Odp.: Niezbędne
projektowej
w SIWZ.
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Zapytania z 29 marca br.:
Pytanie 1: "Czy należy ująć do wyceny całą szerokość powierzchni jezdni asfaltowej
drogi powiatowej na odcinkach wykonywanej kanalizacji czy tylko odbudowę
niezbędnego do wykonania kanalizacji pasa?"
Odp.: Do wyceny należy uwzględnić całą szerokość powierzchni jezdni asfaltowej drogi
powiatowej.
Pytanie 2. "Czy należy ująć w wycenie nadzór archeologiczny?"
Odp.: Tak
Pytanie 3. "Czy do wykonania kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200 i fi 160 rurociągi
mają posiadać ścianki lite czy ze rdzeniem spienionym (z uwagi na różnice ceny
materiałów)?"
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Odp.: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna została zaprojektowana z rur kanalizacyjnych
PVC-U ze ścianką litą o średnicy zewnętrznej Dn 200 klasy S (SDR34; SN8) i grubości
ścianki 5,9 mm. kanalizacja tłoczna ciśnieniowa została zaprojektowana z rur PE do
kanalizacji
ciśnieniowej
o średnicy zewnętrznej Dn 90 (PE80 SDR17,6) i grubości ścianki 5,1 mm."
Pytanie 4.: "Brak rozwiązań i rysunków studni odpowietrzających."
Odp.: Dołącza się rysunek studni odpowietrzającej.
Pytanie 5.: "Brak w projekcie usytuowania wskazanego w przedmiarze rurociągu
tłocznego
fi
110
w miejscowości Piotrowice."
Odp. W miejscowości Piotrowice zaprojektowano rurociąg tłoczny fi 90.
Zapytania z 30 marca br.:
Pytanie 1.: „W § 2 ust. 4 wnosimy o skrócenie terminu przekazania placu budowy z 14
dni na 7.”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu przekazania placu budowy.”
Pytanie 2.: „Czy w przypadku przedłużania się terminu postępowania przetargowego
Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia skanalizowania wsi Karpie?”
Odp.: Nie.
3. W § 6 ust. 4 po słowach: "prace i czynności" wnosimy o dodanie: "zawarte w
dokumentacji projektowej i technicznej"."
Odp. 3: Zmienia się treść projektu umowy poprzez dodanie w § 6 ust. 4 po słowach:
prace
i czynności” słów: „zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
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