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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do
Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SWZ w sprawie postępowania
o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła i Aleksandrów, gmina Jakubów tj:

- czy pozycje w kosztorysie ofertowym wymaganym jako załącznik powinny być identyczne
z przedmiarem robót udostępnionym przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak
- czy załączany do oferty kosztorys ma być szczegółowy czy uproszczony?
Odpowiedź: Uproszczony
- czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne? Fakturowanie tylko po 50%
zaawansowania robót lub po odbiorze końcowym spowoduje znaczne obciążenie finansowe
Wykonawcy w zakresie zakupu materiałów i ponoszenia pozostałych kosztów budowy.
Odpowiedź: Nie. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program
Inwestycji Strategicznych”. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy ustalone są zgodnie z
zasadami wskazanymi w:
a)
Uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
b)
Regulaminie BGK – regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady ministrów Nr
84/2021.

- czy Zamawiający zapewnia miejsce docelowej zwałki ziemi z wykopów (duże ilości w
związku z wymianą gruntu)? Jeśli tak, to w jakiej odległości od terenu budowy?
Odpowiedź: Tak, w odległości około 5 km od terenu budowy.
- w piśmie PGW Wody Polskie nr WA.2.6.521.98m.2020.AK brak map przebudowy urządzeń
melioracyjnych wymienionych w tym piśmie, jak również w przedmiarze brak jest pozycji
dotyczących tej przebudowy. Prosimy o uzupełnienie tych braków.
Odpowiedź: Przejścia kanalizacją pod rowami melioracyjnymi które kolidują
z planowaną inwestycją zostaną wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych bez
naruszenia urządzenia melioracyjnego. Przejścia przewiertem w rurach osłonowych
zostały uwzględnione w przedmiarze robót.
- ile m2 pobocza i rowów należy przyjąć do odtworzenia w poz. 56, 95, 98, 136 i 138
przedmiaru? Ilości dla tych pozycji podane są w mb.
Odpowiedź: W pozycjach 56, 95, 98, 136 i 138 nie należy przyjmować odtworzenia
pobocza i rowów.
- w projekcie brak jest profilu podłużnego kanalizacji tłocznej – prosimy o jego uzupełnienie.
Odpowiedź: Trasa i przebieg kanału tłocznego została przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu. Zagłębienie kanału tłocznego 1,4 – 1,6 m. Projekt nie zawiera
profili kanału tłocznego.

- czy w trakcie prac będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź: Opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych będą pobierane natomiast za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych nie.
- jeśli będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, prosimy o podanie, w jakiej
wysokości oddzielnie dla dróg gminnych i oddzielnie dla powiatowych.
Odpowiedź: Wykonawca ustala z Zarządem Dróg Powiatowych kwotę opłaty za zajęcie
pasa drogowego.
- prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące kosztów zajęcia pasa drogowego
podczas wykonywania robót,
Odpowiedź: Należy dodać kolejną pozycję w kosztorysie ofertowym - Zajęcia pasa
drogowego podczas wykonywania robót – 1 kpl.
- jakiej średnicy i na jakiej długości należy przebudować kolizyjne przyłącza wodociągowe?
Odpowiedź: Kolizyjne przyłącza wodociągowe średnicy DN32-DN50, długość
przebudowy zgodnie z przedmiarem.
- z uwagi na to, że zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy, prosimy o dodanie w
przedmiarze pozycji dotyczących zakorkowania odejścia w kinecie studzienki. Wykonanie
przyłączy techniką wiercenia w korpusie studzienki spowoduje utratę gwarancji na sieć.
Odpowiedź: Należy dodać kolejną pozycję w kosztorysie ofertowym - Zakorkowanie
odejść w kinetach studni – 1 kpl.
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