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Sadkowice, dnia 31.10.2014
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otyczy Zamówienia publicznego pn:

,,Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia w miejscowości Kaleń gm. Sadkowice''.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22013 r. poz.
l473z poŹn. zm.). Zamawiający zamieszcza tteśczapytan wraz Z wyjaśnieniami:

Treśćzapytań z wyjaśnieniami:
Zapytanie nr I
W jakich drogach biegnie projektowana sieć wodociągowa?
odpowiedź:
Projektowana sieć wodociągowa biegnie w pasach dróg wewnętrznych' gminnych i
powiatowych
Zapytanie nr 2
Podanie długościodcinków jeŻeli sieć biegnie w pasie drogi wojewodzkiej' powiatowej,
gminnej.

odpowiedź:

Sieć zadanie Sadkowice
' dz. nt 7011 obręb Sadkowice- Powiat Rawski
Sieć zadanie Celinow

,

- przejście pod

drogą

- dł' ok.

26 m

- Powiat Rawski _ przejście pod drogą - dł. ok. 17 m
obręb Sadkowice - Powiat Rawski _ przęjście pod drogą - dł' ok. l5 m

- dz. nt 33613 obręb Sadkowice
- dz. nt 33613

Cęlinów _ Powiat Rawski _ przejście wzdłuz drogi _ dł. ok. 450 m
- dz. nt 41 obręb Celinów _ Powiat Rawski
- przejście pod drogą _ dł. ok. 13 m
- dz. nt 41 obręb Cęlinow * Powiat Rawski - przejście pod drogą- dł. ok' l0 m
- dz. nr 41 obręb

Zapytanie nr 3
Czy gmtna będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z ptowadzonymi
robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych? JeŻeli tak, to prosimy o podanie
wysokości opłaty.
odpowiedź:
Gminna nie będzie pobierała opŁat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych'
Zapytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że w ptzypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne' w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferlowej, w przypadku
konieczności dokonania ich przebudowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłuzeniu?

odpowiedź:
W ptzypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w Stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do
SIWZ Wykonawca nie będzie mógł ŻądaÓ dodatkowego wynagrodzenia i wydłuzenia terminu
wykonania zmówienia.
Zapytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenle, iŻ w ptzypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych' w szczególności w
przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przel<raczającym zakres przyjęty do wyceny oferly na podstawte załączonej do SIWZ
dokumentacji, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamówienia ulegnie stosownemu wydłuzeniu?
Odpowiedź:
W przypadku wystąpienia okolicznościwykonania robót odwodnieniowych i ziemnych w
zakresie większym niŻ w dokumentacji i przedmiarach Wykonawca nie będzie mógł Żądać
dodatkowego wynagr o dzenia i wydłuzenia tęrminu wykonania zmówienia'
Zapytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a
w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielentąuzyskanie decyzji i opłaty
administracyjne zwl'ązanej z wycinką leŻąpo stronie zamawiającego?
Odpowiedź:
Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia wszelkie prace budowlane oraz innę czynności nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieni a i w załącznikach do nie.j, a
niezbędne do właściwegoi kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia naleŻy wykonać
w ramach niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji kosztów. W dokumentacji
projektowej nie uwzględniono pottzeby usuwania drzew i krzewów, a|e Zamawiający nie
wyklucza takiej sytuacji' Uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związanej z wycinką
leżąpo stronie Wykonawcy. Zgodnte z zapisem w SIWZ zalęca się aby ptzed złoŻeniem
oferty wykonawca dokonał oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestyc.ja.
Zapytanie nr 7

Czy zamawiający posiada
załączenie?

przedmtary

w formie

edytowalnej, jeŻelt tak prosimy

o

ich

odpowiedź:
Zamawiającv nie posiada przedmiarów w formie edytowalnej

Zapytanie nr 8
Prosimy o zamleszczenie załącznikanr 4, 5 oraz nI8 w formie edytowalnej.
odpowiedź:
Zamieszczone załączniki do SIWZ w 4, 5 otaz nr 8 są dokumentami edytowalnymi (pliki
programu Word)
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