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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Budowa Rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo. ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Według załączonych przedmiarów drogę gruntową po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych należy
odbudować na całej jej szerokości (tj. 5 m) warstwą 30 cm (dolna 1 15cm + górna 15 cm). Prosimy o
podanie technologii odtworzenia drogi gruntowej kruszywem łamanym? Czy technologia wymaga
podniesienia niwelety na odbudowanym odcinku drogi?
Odpowiedź nr 1
Cena ofertowa winna uwzględniać roboty ziemne z korytowaniem. Zamawiający nie dopuszcza
podniesienia niwelety na odbudowywanych odcinkach drogi.
Zapytanie nr 2
W przedmiarze dotyczącym w/w zamówienia w pozycji 1. ,,Roboty nawierzchniowe" nie występuje
pozycja ,,Korytowania oraz wywozu urobku z korytowania" dla odtworzenia nawierzchni gruntowej z
kruszyw łamanych oraz tłucznia kamiennego 6110,50 m2. Czy Zamawiający potwierdza, że dla pozycji
1. ,,Roboty nawierzchniowe" nie uwzględnia się ,,Korytowania oraz wywozu urobku z korytowania'', a
odtworzenie drogi o nawierzchni gruntownej polegać będzie na wyniesieniu poziomu drogi o grubość
podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego w stosunku do poziomu terenu
istniejącego.
Odpowiedź nr 2
Cena ofertowa winna uwzględniać roboty ziemne z korytowaniem.
Zapytanie nr 3
W opracowaniu nie ma załączonej dokumentacji dotyczącej badania warunków glebowo-wodnych, proszę
o przesłanie tego typu informacji. W dokumentacji jest tylko, że badania zostały wykonane w 2004 r. czy
są zrobione bardziej aktualne dla tego terenu?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dołącza dokumentację
warunków geotechnicznych.
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Zapytanie nr 4
Zwracamy się z prośba o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do oferty
przetargowej w wersji edytowalnej.
W przedmiarze w robotach ziemnych poz. 9 brak ilości oraz numeru KNR.
Prosimy o wyjaśnienie, jak należy ten zapis rozumieć, czy pozostawić pozycje z wartością oraz ilością 0.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie udostępnia edytowalnych załączników do oferty na stronie internetowej.
Zagospodarowanie ziemi z wykopów leży po stronie wykonawcy robót, należy to uwzględnić w cenie
ofertowej.
Zapytanie nr 5
W załączonym do SIWZ przedmiarze robót, określającego zakresu robót objętych postępowaniem,
wskazano, iż do wykonania jest odcinek kanalizacji tłocznej w miejscowości Gortatowo od miejsca na
wysokości studni SG62 (na K-4.2.2) do wysokości studni SR3/S Dz 160mm. Z analizy dokumentacji

projektowej wynika jednak, iż przedstawione przedmiary robót określają najprawdopodobniej odcinek
kanalizacji tłocznej od studni SG92 do wysokości studni SR3/S Dz160mm. Dodatkowo w opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym rozdział nr 2 SIWZ-u wskazano, iż nieodzowną częścią opisu
zamówienia jest dokumentacja projektowa, która obejmuje swoim zakresem całość kanalizacji w
miejscowości Gortatowo i Jasin. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia proszę o
doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót oraz projekcie Umowy zakresu robót
objętych niniejszym postępowaniem.
Odpowiedź nr 5
Zamówienie obejmuje budowę rurociągu tłocznego w miejscowości Gortatowo i Jasin na wysokości od
studni SG92 do wysokości studni SR3/S.
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