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[2]PYTANIA
PYTANIA z 08.02.2018r. I ODPOWIEDZI
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Mała Kamienica
Zamawiający pomimo upływu terminu składania pytań w niniejszy
niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisem w
SIWZ, Rozdz.I.IDW, pkt XI.ppkt 3., poniżej udziela odpowiedzi wiążących dla wszystkich potencjalnych
wykonawców

Pytanie 1.
Zgodnie z uzgodnieniem z DZMiUW z dnia 23.01.2017 po wykonaniu przejść pod ciekiem
powinno wystąpić
ąpić się do Zarządu DZMiUM o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pod
wodami Skarbu Państwa. Czy jest to obowiązek Zamawiającego czy Wykonawcy
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Załatwienie spraw leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie 2.
W przedmiarze nie uwzględniono pozycji nadzoru nad pracami ORANGE i TAURON (zgodnie z
odpisem protokołu nr 15/201 z dnia 19.04.2017) czy Wykonawca winien uwzględnić te pozycje
w wycenie
Odpowiedź:
Wynagrodzenie za nadzórwła
nadzórwłaścicielski ze strony ORANGE i TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
S
ponosi Wykonawca. Należy to ująć w pozycji „inne” formularza oferty.
Pytanie 3.
Zgodnie z zapisami wzoru umowy paragraf 8 ustęp 1 litera d) obsługa geodezyjna będzie
zapewniona przez Zamawiającego, proszę o podanie nazwy Firmy g
geodezyjnej, z którą
Wykonawca będzie musiał współpracować
Odpowiedź:
Na tym etapie Zamawiający nie rozstrzygnął postepowania związanego z wyborem firmy
geodezyjnej, co w żadnym
adnym stopniu nie uniemo
uniemożliwia Wykonawcy złożenia oferty.
Pytanie 4.
Zgodnie z uzgodnieniem ANR z dnia 02.02.2017 prosimy o potwierdzenie, że:
działka
nr
80
Mała
Kamienica
została
przejęta
przez
Gminę,
- działka nr 268/1 posiada pisemną zgodę właściciela budynku na realizację przedmiotowego
zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada
a uprawnienia do realizacji przedmiotowego zadania na ww. działkach.
Niniejszym sytuacja w żadnym
adnym stopniu nie uniemo
uniemożliwia
liwia Wykonawcy złożenia
złożeni oferty.
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Pytanie 5.
Proszę o potwierdzenie poprawności sztuki budowlanej dla odcinka S10 - S12 Dn200 którego
przewidywana długość to aż 89,30mb
Odpowiedź:
Tak, potwierdzam prawidłowość zaprojektowania odcinka S10-S12.
S12. Ze względu na
ukształtowanie terenu i niewielką ilość ścieków nie ma potrzeby zaprojektowania studzienki
pośredniej.
Pytanie 6.
Proszę
roszę o doprecyzowanie ile dni przewidziane jest by Inspektor Nadzoru mógł rozpatrywać
poprawność zgłoszonych do akceptacji materiału
Odpowiedź:
W umowie z inspektorem nadzoru inwestorskiego czas na zatwierdzenie wniosku
materiałowego będzie określony na dwa (2) dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy,
w tym soboty liczonymi od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z dokumentami
potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i wbudowania i//lub z kartą katalogową.
Wzór wniosku materiałowego zos
zostanie
tanie uzgodniony przed podpisaniem umowy.
Pytanie 7.
Czy
zy z uwagi na wystąpienie "siły wyższej" zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Zamawiający
dopuszcza nie z winy Wykonawcy możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotowej umowy
lub przesunięcie tzw. "kamieni mi
milowych"
Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art. 10 załączonego jako Rozdz.II Wzoru umowy.
Celem wyeliminowania niejasności Zamawiający podaje definicję pojęcia „siła wyższa”:
wyższa”

Przez pojęcie siła wyższa należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń
obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których
Zamawiający lub Wykonawca
ykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie m
mógł
ógł zapobiec, ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie
o
przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej
obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie
uniemożliwionym
liwionym przez działanie siły wyższej”.
Prezes

Zarządu

GSWiK „KAMIENICA” Sp. z o.o.
/-// Bożena Krausiewicz
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