Jakubów, dnia 19 stycznia 2018 r
BiF.271.3.2018.AW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 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 i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Anielinek i Jakubów, gmina Jakubów – etap I” tj:
1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego następujących załączników:
a)
Warunki techniczne wydane przez Gminę Jakubów
b)
Decyzja nr ZDP-2/5443/U/192/2016 na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie
dróg powiatowych wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
c)
Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie Odział Sokołów Podlaski
d)
Decyzję na lokalizację sieci sanitarnej w pasie dróg gminnych
e)
Warunki odtworzenia nawierzchni pasa drogi powiatowej
f)
Warunki odtworzenia nawierzchni pasa dróg gminnych
g)
Profile przyłączy kanalizacyjnych
h)
Profile kanalizacji tłocznej
i)
Opnie geologiczną – zgodnie z pkt. 9 Projektu budowlanego
j)
Schemat ułożenia rury w wykopie – Rys. 19
k)
Schemat studni DN425 – Rys. 20,
l)
Schemat studni rewizyjnej DN 1,0 m – Rys. 21
m)
Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP – Rys. 23
n)
Typowa pompownia ścieków z polimerobetonu – Rys. 24
o)
Przejście kanalizacji pod przeszkodą (droga, rów) – Rys. 25
p)
Studnia rozprężna – Rys. 26,
q)
Studnia kontrolna/płuczna na kanale tłocznym – Rys. 27
r)
Karty doboru przepompowni str.
Odpowiedź: Ww. dokumenty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, z tym że
brak jest profili przyłączy kanalizacyjnych
2. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa dróg gminnych , jeśli tak to ile
wynoszą stawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.
3. Prosimy o sprecyzowanie i poprawienie terminu wykonania zamówienia w SIWZ – data 31
maja 2015.
Odpowiedź: Sprostowanie SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
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