Dziemiany, 18 maja 2012
Oznaczenie sprawy: 3/2012
Zamawiający:
Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
tel: (58) 688-00-22
fax: (58) 688-01-28
ug@dziemiany.pl

WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń.
Na podstawie art. 38 ust 1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję,
że do Zamawiającego wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które
Zamawiający udziela odpowiedzi:
PYTANIE 1
Zamawiający podał:
-umowa art. 12 pkt. 1 „....strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe....”
-umowa art. 12 pkt. 2 „Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały
okres realizacji umowy....”
-umowa art. 12 pkt. 8 „Ustala się rozliczenie za wykonanie roboty, na podstawie
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia sporządzonego w oparciu o kosztorys
ofertowy...”
Prosimy o korektę sprzecznych zapisów.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga
ryczałtowego

rozliczenia

inwestycji

PYTANIE 2
W załączonej na stronie internetowej
geologicznej. Prosimy o załączenie.

na

podstawie

dokumentacji

brakuje

wynagrodzenia

dokumentacji

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że odstąpiono od wykonania dokumentacji geologicznej.

PYTANIE 3
SIWZ dział III Opis przedmiotu zamówienia str. 6. oraz opis do projektu technicznego
str.103 zawierają informację o wykonaniu zbiorników retencyjnych ze stali
nierdzewnej, natomiast specyfikacja MOSTOSTALEX-u na str. 3 podaje stal ogniowo
ocynkowaną. Prosimy o sprecyzowanie wymagań.
ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej.
PYTANIE 4
W tabeli zakupów zapasowych urządzeń do oczyszczania ścieków w Dziemianach w
pkt. 5 podano sterownice szt. 2 wg dołączonej specyfikacji, która dotyczy
przepompowni sieciowych. Prosimy o potwierdzenie, że szafy sterownicze mają być
takie jak do pompowni sieciowych lub podać szczegółowe dane.
ODPOWIEDŹ
Szafy sterownicze mają być takie jak do pompowni sieciowych
PYTANIE 5
Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złazowych
studni
z
zaworami
odpowietrzająco-napowietrzjącymi
na
równoważne
studzienki/kolumny umożliwiające prowadzeni bezpiecznych dla pracownika
kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.
ODPOWIEDŹ
Przewiduje się możliwość stosowania kolumn umożliwiających prowadzenie
czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.
PYTANIE 6
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej na stronie internetowej dokumentacji w
zakresie zbiorników retencyjnych na wodę
ODPOWIEDŹ
Proszę stosować się do projektu zbiorników retencyjnych wody czystej dla m. Raduń
i Dziemian.
PYTANIE 7
Prosimy o określenie, że w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż dwóch
zbiorników na wodę o objętości 20 m3 każdy, w których zbiornik (magazyn wody)
wykonany jest ze stali nierdzewnej. Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ określa, że
zbiorniki mają być wykonane ze stali nierdzewnej, lecz odwołuje się do
szczegółowego zapisu w projekcie techniczyzm, w którym na stronie 103 w dziale
izolacja i zabezpieczenia antykorozyjne widnieje informacja, że zbiornik od środka
malowany jest farbą z atestem PZH

Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej, od środka malowane farbą
z atestem PZH
PYTANIE 8
Czy sterownice pompowni ścieków mają być przygotowane do obsługi systemu
monitoringu firmy EKOL – Unicon?
ODPOWIEDŹ
Z uwagi na to ,że zamawiający posiada monitoring firmy jw. Należy przyjąć
sterownice, które będą kompatybilne.
PYTANIE 9
Kto poniesie koszty wpięcia do monitoringu Ekol – Unicon?
ODPOWIEDŹ
Koszty wpięcia przepompowni do monitoringu ponosi Wykonawca
PYTANIE 10
W zestawieniu zakupów zapasowych urządzeń do oczyszczalni ścieków w
Dziemianach w pkt. 1 umieszczono mieszadło do polimeru 1 szt. bez podania
szczegółowych parametrów.
ODPOWIEDŹ
Należy wycenić standardowe mieszadło do mieszania polimeru, oś silnika
zakończona mieszadłem, obroty mieszadła 1395 obr/min lub zbliżone, podłączenie 2
lub 3 fazowe.
PYTANIE 11
Opis do projektu technicznego str. 103 oraz specyfikacja MOSOSTALEX-u podają
informacje o płaszczu zewnętrznym zbiorników retencyjnych z blachy ocynkowanej,
natomiast kosztorys w poz. 138 z blachy aluminiowej. Prosimy o podanie właściwego
rodzaju blachy?
ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć zbiorniki wykonane ze stali niskowęglowej.
PYTANIE 12
SIWZ dział III opis przedmiotu zamówienia str. 4 podaje
„II Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz do ZUD i
budowa
•

Przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki”

Proszę podać czy należy wycenić również studzienkę z tworzywa sztucznego, a
jeżeli tak to jakiej średnicy?
ODPOWIEDŹ
Należy wycenić również studzienkę z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm.

PYTANIE 13
Opis przedmiotu zamówienia przewiduje wymianę istniejącego wodociągu do węzła
Wist (w tym również ul. Łąkową) do węzła W1 z DN 80 na DN 160. Oczywista się
wydaje konieczność wykonania części nowych przyłączy wodociągowych, chociażby
do granicy posesji lub np. 1m poza projektowaną nawierzchnie asfaltową z
nawiertakami, obudowami, skrzynkami ulicznymi, ich oznaczeniem tabliczkami oraz
połączeniem nowych odcinków ze starymi.
Prosimy o decyzje i ewentualnie przedmiar robót.
ODPOWIEDŹ
Należy wycenić wykonanie przyłączy wodociągowych, do granicy posesji poza
projektowaną nawierzchnię asfaltową z nawiertkami, obudowami, skrzynkami
ulicznymi, ich oznaczeniem tabliczkami oraz połączeniem nowych odcinków ze
starymi. Długość przyłączy należy wyliczyć na podstawie dokumentacji technicznej
PYTANIE 14
W celu zachowania porównywalności ofert prosimy o dołączenie przedmiaru robót
drogowych, uwzględniających rozbiórki i ponowne odtworzenie dróg osiedlowych w
przeważającej części z trylinki oraz płyt żelbetonowych
ODPOWIEDŻ
Nawierzchnie dróg osiedlowych występują w miejscowości Raduń. Należy ująć w
wycenie odtworzenie dróg, po których biegnie trasa sieci wod-kan
w tej
miejscowości. Otworzenie dróg z kostki betonowej typu trylinka należy przyjąć na
obszarze 1400 m2 Otworzenie dróg z płyt drogowych należy przyjąć na obszarze
500 m2

Jednocześnie informujemy, że na stronie zamawiającego zostały zamieszczone
ogłoszenia o zmianach, które wyjaśniają pozostałe zapytania.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert.
Jednocześnie przypominamy o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia: 2012-05-22, godz. 10:00 w
siedzibie zamawiającego t.j. Urzędzie Gminy w Dziemianach, ul. 8-go Marca 3,
83 - 425 Dziemiany, pokój nr 14 (sekretariat)
Leszek Pobłocki
\-\
Wójt Gminy

