Jakubów, dnia 13 lipca 2015 r
IN.271.3.2015.AW
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do
Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i
przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów tj:
1. Prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego lub wykonawczego projektowanej kanalizacji
sanitarnej.
2. Prosimy o zamieszczenie profilu podłużnego kanału tłocznego.
3. Prosimy o zamieszczenie profili podłużnych projektowanych przykanalików.
4. Prosimy o zamieszczenie zestawień studni z kanałów głównych i studzienek z przykanalików.
5. W SIWZ jest podane „Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót”, w którym są podane
odcinki kanału grawitacyjnego do wykonania. Podany został między innymi odcinek S35 –
S44, brak jest załączonego profilu podłużnego do niego. Prosimy o zamieszczenie.
6. W udostępnionej na stronie Zamawiającego dokumentacji do ww. przetargu jest profil podłużny (rys 16/3) odcinku S57 – Sr3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacją w
SIWZ, jest to kanał który nie jest objęty niniejszym zamówieniem.
7. W udostępnionej na stronie Zamawiającego dokumentacji do ww. przetargu jest profil podłużny (rys 16/5) odcinku S85 – SrA. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacją w
SIWZ, jest to kanał, który tylko na odcinku S85 – S93 objęty jest niniejszym zamówieniem,
zaś jego część tj. S93 - SrA nie jest objęty niniejszym zamówieniem.
8. W udostępnionej na stronie Zamawiającego dokumentacji do ww. przetargu jest profil podłużny (rys 16/2) odcinku S35 – S57. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacją w
SIWZ, jest to kanał, który tylko na odcinku S35 – S50 objęty jest niniejszym zamówieniem,
zaś jego część tj. S50 – S57 nie jest objęty niniejszym zamówieniem.
9. Proszę o określenie ilości studni dn 425 mm, które wchodzą w zakres przetargu, w przedmiarze jest mowa o 39 kpl, natomiast na zamieszczonych profilach jest ich 47 kpl.
10. Czy studnie rozprężne SR3 iSrA wchodzą w zakres przetargu, brak ich w przedmiarach.

Odpowiedź na pytanie 1
Projekt budowlano wykonawczy projektowanej kanalizacji sanitarnej zamieszczony został na
stronie internetowej urzędu.
Odpowiedź na pytanie 2
Rurociąg kanału tłocznego należy układać zgodnie z opisem technicznym projektu
budowlano wykonawczego pkt.9 – technologia robót.

Odpowiedź na pytanie 3
Przykanaliki należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym przyłączy kanalizacji
sanitarnej wg opisu technicznego. Przyłącza kanalizacji należy wykonywać zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu tj. rzędnymi określonymi na projekcie przyłączy.
Rysunki załączone na stronie internetowej urzędu.
Odpowiedź na pytanie 4
Kinety studni na kanale głównym należy określić zgodnie z rysunkami z projektem
zagospodarowania terenu projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast kinety
studni na przyłączach kanalizacyjnych należy określić zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu projektu budowlanego przyłączy kanalizacji sanitarnych. Rysunki zamieszczone
zostały na stronie internetowej urzędu.
Odpowiedź na pytanie 5
Profil podłużny kanału grawitacyjnego zamieszczony został na stronie internetowej urzędu
Odpowiedź na pytanie 6
Zamieszczony na stronie internetowej urzędu profil podłużny (rys.16/3) odcinek S85 – SrA
nie jest objęty niniejszym zamówieniem.
Odpowiedź na pytanie 7
Zamieszczony na stronie internetowej urzędu profil podłużny (rys.16/5) odcinek S85 – SrA,
jest to kanał który tylko na odcinku S85 –S93 objęty jest niniejszym zamówieniem., zaś
część S93-SrA nie jest objęty zamówieniem.
Odpowiedź na pytanie 8
Zamieszczony na stronie internetowej urzędu profil podłużny (rys.16/2) odcinek S35 – S57,
jest to kanał który tylko na odcinku S35 –S50 objęty jest niniejszym zamówieniem., zaś
część S50-S57 nie jest objęta zamówieniem.
Odpowiedź na pytanie 9
Ilość do wykonania studni dn 425 mm, które wchodzą w zakres zamówienia i są ujęte w
przedmiarach robót to 39 kpl.
Odpowiedź na pytanie 4
Studnie rozprężne SR3 i SrA nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia w związku z
czym nie są ujęte w przedmiarach.
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