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dot. zam6wienia publicznego pn.: ,,Budowu sieci kanalizacji sanitarnej z przylqczami w
miejscowoici Dqbrdwka-Wylazy, Dqbrdwka-Niwkq i Stara Dqbrdwka orsz budowa sieci
wo do ciqgowej z przylqczami w miej s cowo{ ci D qbrdwka- Wylazy "

W odpowiedzinapismo zdnia19 marca2}I4r., zgodnie 2art.38 ust.2 ustawy zdnia
19 stycznia2004r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2013, po2,907, z p62n. zm.)
Zamawiaj qcy udziela odpowiedz i na zadane pytania o tre Sci :

Pytanie 1: Czy Zamawiajqcy wymagq zloienia kosztorysu ofertowego, jefli tak to w jakiej
w ersj i ( up r o s zczony, s zczeg dlowy) ?

Odpowiedl na pytanie L'
Zamawiajqcy nie wymaga zlohenia kosztorysu ofertowego. Zgodnie z czgficiq, XII SIWZ,
Zamawiaj4cy wymaga podanie calkowitej ceny brutto w formie ryczaltu za wykonanie caloSci
przedmiotu zam6wienia - hczbowo i slownie oraz podania cen element6w skladajqcych sig
na przedmrot zam6wienia, ujgtych w tabeli element6w, zgodnie z wzorem formularza,
stanowi4cym zaNqcznik nr 1 do SIWZ. Suma pozycji z tabeli element6w, powigkszona o
nalezny podatek, sklada sig na calkowit4 wartoSi zam6wienia.

Pytanie 2: Czy Zamawiajqcy przewiduje wymiang gruntu na trasie projektowanego kanalu
sanitarnego?

Odpowiedi na pytanie 2:
Tak, w iloSci pidane.l w przedmi arze rob6t.

Pytanie 3: W pozycji 1.13, przedmiaru (siei kanalizacyjna) wpisano iloii 0, prosimy o
w eryJikacj g w/w p o zy cj i.

Odpowiedi na pytanie 3:
Potwierdzamy iloSd 0. Studni PVC fi 1000mm nie ma.

Pytanie 4: Poniewat spotykamy sig z odstqpieniem Zamawiajqcego od pobierunia oplat za
zajgcie pusa drogowego dla drdg gminnych prosimy o informacjg czy dla tych
drdg bgdzie pohierana oplata, jefli tak to w jakiej wysokoici?

Odpowiedi na pytanie 4:
Za zajgcie pasa drogowego dr6g gminnych Zamawiaj4cy bgdzie pobieral oplaty zgodnie z
Uchwal4 Nr Xxll64l13 Rady Gminy w Sk6rcu z dnia 26.03.2013r. Pruy drogach
wewngtrznych - zgodnie z Zarzydzgniem Nr 3312013 W6jta Gminy Sk6rzec z dnia
19.09.2013r. Uchwalg i Zarzqdzenie opublikowano w BIP Gminy Sk6rzec.



pytanie 5; prosimy o okreSlenie zakresu iloflciowego zaprojektowanei kanalizacii i sieci

wodociqgowei w clroguch innych ni| gminne ti. powiatowe, woiewfdzkie,

kraiowe.

Odpowiedi na pYtanie 5:
Nie nale2y to do obowi4zkow Inwestora. Dokumentacja szczeg6\owo przedstawia przebieg

projektowanej sieci.

Pytanie 6; Podczas wykonywania rob6t i napotkania w6d gruntowych a wraz z nimi

konieczno1ci odwodnienia wykopdw prosimy o informacig w iaki sposdb bgdzie

r o zliczn e o dw o dnienie wY koP 6w ?

Odpowiedi na PYtanie 6:

ziI<Nadane ilosci godzin pompowania zostaly podane w przedmiarze' Nale2y ie przyj46 do

kalkulacj i ceny ofertY'

Pytanie 7: Czy Zamawiajqcy przewidujg moiliwoflt odprowadzenia wody z odwodnienia

wykoptiw do pobtiskicn iiifAw wodnych oraz, czy bgdq naliczane zu odprowadzenie wody

oplaty?

Odpowiedi na pYtanie 7:

Nie.

pytanie 8: prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego warunkdw

odtworzenia podbudowy i asfattu w przypadku rob6t drogowych.

Odpowiedi na pytanie 8

Przekr6j odtworzeni a pasa iezdnego zamie szczorro na rys. Nr 3 1 .

pytanie 9: prosimy o zamieszczenie na stronie internetowei Zamawiaiqcego warunkdw

dotyczqcych rowu odwodnieniowego'

Odpowiedi na pYtanie 9: ' '

Parametry rowu do odtworzenia podano na str. 34 pkt. 16.19 projektu budowlano-

wykonawczego) azakres rob6t podano w przedmiarze' element 17.

Otrzymuj4:
1. Strona internetowa Gminy Sk6rzec

2. ala


