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Zamawiający/Beneficjent:
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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 31 marca br.:
Pytanie 1: "Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót dotyczącego zasilania energetycznego
pompowni PS1, PS2, PS3 i LPT na zadaniu jw. Standardowo po stronie wykonawcy jest szafka
pomiarowa, szafa sterujące oraz podłączenie pomp. Jeżeli Zamawiający przewiduje inny zakres
prosimy o jego określenie i zamieszczenie warunków Zakładu Energetycznego. Dokumentacja
obejmuje całość robót, a zakres robót elektrycznych nie jest ujęty w SIWZ.”
Odp.: Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej – branża elektryczna.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie
dołącza się warunki przyłączenia.
Pytania 2: „S.I.W.Z. p.12a precyzuje, że podstawą obliczenia ceny oferty są między innymi
informacje zawarte w p.3 S.I.W.Z. P.3.S.I.W.Z. określa, że szczegółowy zakres robót budowlanych
określa dokumentacja techniczna. W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej podano, że przyjęto pompowanie powierzchniowe za
pomocą igłofiltrów o wydajności 200h na każde 100 m budowanej kanalizacji w miejscach
wystąpienia wody gruntowej. Przy przejściu przez cieki przyjęto odwodnienie za pomocą wbijanych
co 1,0 m obustronnie dna długości 30 m po obu stronach przejścia. Wodę z odwodnienia wykopów
należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym do najbliższego rowu. Dokumentacja techniczna nie
określa warunków gruntowo-wodnych, brak dokumentacji hydrologicznych (patrz p. 4 opisu).
Załączone do S.I.W.Z. przedmiary robót nie obejmują nakładów na odwodnienie wykop za pomocą
igłofiltrów.
Biorąc pod uwagę w/w argumenty brak jest podstaw do prawidłowej wyceny robót związanych
z odwodnieniem wykopów. Prosimy o dokładne określenie warunków gruntowo-wodnych tj.
odcinków proj. kanalizacji gdzie występuje woda gruntowa i rzędnych jej występowanie.”
Odp.: Dokumentacja hydrogeologiczna została zamieszczona na stronie internetowej w dniu
31.03.2010. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.
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