Wleń dnia 08.04.2019r.
ZP.271.1.4.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielnie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Bystrzyca
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:
Pytanie 1
„................................................... w oparciu o przepisy PZP prosi o odpowiedź na pytanie w jaki sposób
Wykonawca winien skalkulować odtworzenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, w której pozycji
winno zostać to ujęte, czy zamawiający zamieści dodatkowe pozycje kosztorysowe z uwagi na obmiarowy
rodzaj wynagrodzenia. Prosimy również o doprecyzowanie w jaki sposób będzie liczone odtworzenie
nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, czy jako ślad po przekopie, czy do połowy jezdni?
Pytanie 2
„Tabela elementów scalonych jest podsumowanie wielkości ujętych w przedmiarze zadania. Po dokonanej
weryfikacji dokumentacji projektowej wynikają różnice w odległościach sieci i przykanalików oraz rodzaju
zastosowanego materiału na rury:
- według projektu jest:
• DN200 PVC
- 2.380m
• DN200 Rausisto
- 1.256m
Ogółem
- 3.636m
• DN160 PVC
- 564m
• DN160 Rausisto
- 674m
Ogółem
- 1.238m
- według tabeli przedmiarowej jest:
• DN200 PVC
- 3.479,3m
• DN160 PVC
- 712,1m
Prosimy o wyjaśnienie tych różnic zarówno w długościach jak i zastosowanego rodzaju materiału"
Pytanie 3
„Jeśli należy zabudować rury zgodnie z projektem budowlanym typu Rausisto, to czy można zastosować
zamiennik odpowiadający parametrom tuty Rausisto produkcji Wavin czy Kaczmarek, gdyż rur Rausisto nie ma
w produkcji"
Pytanie 4
„Według tabeli przedmiarowej odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wynosi 7.030,65m2
natomiast według tabeli elementów scalonych jest 5.969,5m2. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."
Odpowiedź na pytania od 1 do 4:
Zamawiający informuje, iż skutkiem odpowiedzi na zadane pytania, zmienia treść SIWZ poprzez aktualizację
załącznika nr 6 - tabeli elementów scalonych oraz przedmiar robót. Ponadto informuje, że zadanie będzie
rozliczane w formie kosztorysowej na podstawie cen z kosztorysu wybranego Wykonawcy. Jednocześnie
Zamawiający informuję, iż dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie
gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.
Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie zapisu SIWZ w następujący sposób:
Część IV Przedmiot zamówienia I. Przedmiot inwestycji pkt. 11.
Jest:
„1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania
przewidziana jest kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,2 km, likwidację
zbiornika bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie nawierzchni po robotach"
Winno być:
„1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania
przewidziana jest kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,9 km, likwidację
zbiornika bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie nawierzchni po robotach"

Pytanie 5
„Tabela elementów scalonych - zał. nr 6 - tytuł zadania brzmi: "Przebudowa basenu otwartego w Lwówku
Śląskim". Prosimy o wyjaśnienie - sprostowanie tego zapisu."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w pierwotnej wersji tabeli elementów scalonych wkradł się błąd w nazwie zadania,
który został skorygowany w dniu 02.04.2019r. - zamieszczono poprawioną tabelę elementów scalonych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym zmieniają się zapisy SIWZ poprzez wprowadzenie
skorygowanej tabeli elementów scalonych zawierającej ostatnie wszystkie zmiany.
Pytanie 6
„.............................................. w oparciu o przepisy PZP prosi o wydłużenie terminy składania ofert w uwagi na
konieczność przygotowania oferty przez hurtownie materiałów. Termin potrzebny na przygotowanie oferty
przez dostawców jest 15 kwietnia 2019 r."
Pytanie 7
„Prosimy o wydłużenie terminy składania ofert do dnia 15/04/2019 r. z uwagi na konieczność uzyskania
szczegółowych wycen od dostawców materiałów wynikających z umieszczenia znacznej ilości studni na
projektowanym odcinku."
Odpowiedź na pytanie 6 i 7:
W wyniku udzielonych odpowiedzi i zmian SIWZ Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania

ofert do dnia 25.04.2019r. do godziny 10:00.
W związku z powyższym treści SIWZ ulegają zmianą w następujący sposób:
Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.1.1.
Jest:
„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin
składania ofert upływa 10 kwietnie 2019 roku, o godz. 10:00"
Winno być:
„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin
składania ofert upływa 25 kwietnie 2019 roku, o godz. 10:00"
Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.4.
Jest:
„17.4. ...
Gmina Wleń
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”
Nie otwierać przed 10 kwietnie 2019 r., godz.10:15"
Winno być:
„17.4. ...
Gmina Wleń
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”
Nie otwierać przed 25 kwietnie 2019 r., godz.10:15"
Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 19.1.
Jest:
„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnie 2019 roku, o godzinie 10:15, w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń."
Winno być:
„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnie 2019 roku, o godzinie 10:15, w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń."
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