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[1]PYTANIA
PYTANIA z 02.02.2018r. I ODPOWIEDZI
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Mała Kamienica
Pytanie 1.
W PB – opis techniczny> część B – Elektryczna>
warunki techniczne przyłączenia wydane przez
Górze. Uprzejmie prosimy o udostępnienie ww.
ponosi koszty związane z opłatą za wykonanie
wykonywanych przez Tauron?
?

pkt. 2 Opis zadania> str. 23 powołano się na
Tauron Dystrybucja SA Oddział w Jeleniej
pisma. Ponadto prosimy o wyjaśnienie kto
zesta
zestawów złączowo-pomiarowych
pomiarowych przyłączy

Odpowiedź:
W załączeniu techniczne warunki przyłączenia dla P1/PS1 (pismo nr WP/027215/2017/O01R01
z dnia 12.04.2017r.) , P2 (pismo nr WP/020990/2017/O01R01 z dnia 21.03.2017r.) i P3 (pismo
nr WP/021916/2017/O01R01 z dnia 21.03.2017r.).
Koszty zestawów złączowo-pomiarowych
pomiarowych- zgodnie
godnie z załączonymi warunkami.
Pytanie 2.
W PB – opis techniczny> część A – sieci wod-kan
kan > pkt. 3.1.3 Studzienki kanalizacyjne> str.7 i 8
projektant określił studzienki kanalizacyjne jako włazowe z kręgów betonowych DN 1000mm.
W projekcie określono również, że : „w uzasadnionych przypadkach względami lokalizacyjnymi
oraz możliwością
ią montażu, ale po
pozapasami
pasami drogowymi dopuszcza się montaż studzienek
z tworzyw sztucznych o śr.fi 425mm. O dopuszczeniu montażu decyduje „zamawiający”.
„
W załączonym przedmiarze robót określono wykonanie studni tworzywowych w ilości 52 sszt.
oraz
raz betonowych w ilości 112 szt. Prosimy o potwierdzenie możliwości montażu studni
tworzywowych zgodnie z załączonym przedmiarem.
Odpowiedź:
Ze względu na przyjęty sposób rozliczania się Stron
tron za wykonanie zamówienia, tj. kosztorys
powykonawczy w formie ryczałtowo
ryczałtowo- obmiarowej – załączony do dokumentacji przetargowej
Przedmiar robót jest obowiązkowy
obowiązkowydo ustalenia ceny za wykonanie przedmiotu umowy
na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty
oferty.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony
trony umowy rozliczać się będą kosztorysem
powykonawczym w formieobmiarowo
obmiarowo-ryczałtowym,, którego podstawą sporządzenia będzie
faktyczny obmiar wykonanych robót dla poszczególnych pozycji ujętych w Przedmiarze
robót oznacz. jako plik [12] w dokumentacj
dokumentacji przetargowej i przeniesionych do Kosztorysu
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ofertowego, pomnożony przez ceny jednostkowe(bez Vat)odpowiednich pozycji ww. Kosztorysu
ofertowego.
Ze względów eksploatacyjnych i zgodnie z zamiarem Projektanta
Projektanta-na
na etapie realizacji powinny
być co do zasady montowane st
studnie
udnie betonowe Dn1000. Studnie z tworzyw sztucznychDn
sztucznych
425
będą dopuszczone do montażu wyjątkowo i to tylko tam, gdzie montaż studni betonowych
będzie niemożliwy lub utrudniony.
Reasumując, Wykonawca na etapie składania ofert ma wycenić dokładnie to,
to co znajduje
się w Przedmiarzerobótzałączonym
załączonym do dokumentacji przetargowej.
Na etapie wykonawstwa – Wykonawca będzie miał zapłacone za to, co zostało faktycznie
wykonane.
Pytanie 3.
Czy inwestor posiada badanie geologiczne terenu? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie badań
geologicznych na stronie Inwestora.
Odpowiedź:
W załączeniu dokumentacja geologiczna.
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