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INFORMACJA
Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja
i Kościuszki – I etap”.
W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści
SIWZ na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta
Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych
pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kościuszki – I etap”, działając na podstawie art.38 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm. ) wyjaśniamy:
PYTANIA:
1) W przedmiarze robót (poz. nr 26) mowa jest o wykonaniu studni rewizyjnych z
kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m łączonych na
uszczelki, kinety prefabrykaty bet. C35/45 z przejściami szczelnymi w ilości 40 szt.,
natomiast w zestawieniu na rys. nr 14/16 Projektu Budowlanego Wykonawczego
wymienionych jest 50 szt. w/w studni. Proszę o podanie właściwej ilości studni oraz
zamieszczenie prawidłowego zestawienia.
2) W przedmiarze robót (poz. nr 28) mowa jest o wykonaniu studzienek kanalizacyjnych
systemowych o śr. 425 mm - zamkniętych rurą teleskopową w ilości 46 szt.,
natomiast w zestawieniu na rys. nr 15/16 Projektu Budowlanego Wykonawczego
wymienionych jest 45 szt. w/w studzienek. Proszę o podanie właściwej ilości studni
oraz zamieszczenie prawidłowego zestawienia.
3) Proszę o sprecyzowanie czy wszystkie węzły wymienione na rys. nr 13/16 Projektu
Budowlanego Wykonawczego wchodzą w zakres przedmiotowej inwestycji. Proszę
również o uaktualnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje na wykonanie w/w
węzłów.
ODPOWIEDZI:
Projekt zawiera sieć kanalizacyjną i wodociągową dla etapu I i III. Przedmiar robót
odpowiada ilości do wykonania dla etapu I.
Ad 1. Liczba studni DN1200 bet. do wykonania 40 szt. zgodnie z przedmiarem.
Ad 2. Liczba studni DN425 do wykonania 38 szt. W przedmiarze jest 46, powinno być 38
szt.
Ad 3. Należy wykonać tylko węzły dotyczące etapu I.
Rysunek przedstawia węzły dla etapu I i III. Liczba węzłów do wykonania jest
uwzględniona w przedmiarze (poz. 56-62). Nie ma konieczności uaktualniania
przedmiarów robót. Przedmiary służą do orientacyjnego oszacowania wielkości zadania.
Wykonawca na etapie przetargu musi uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do
należytego wykonania zadania.
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