Myślenice, dnia 30.04.2014 r.
JRP.272.06.2014
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika
Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38
ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r. poz. 907), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr
JRP.272.06.2014, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada
etap II – Kontrakt nr 35”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców,
przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:
W części 1, brak jest rysunków profili kanalizacji sanitarnej od nr 5 do nr 9.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ dla
niniejszego zamówienia plik o nazwie UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
zawierający brakujące dane.
PYTANIE 2:
W opisie technicznym dla cz.1, brak jest jakiejkolwiek wzmianki n/t wykonania przecisków
sterowanych z rur przeciskowych.
W przedmiarze „Zawada II kolektor A przedmiar”, poz. 9.1-9.5 to „Przewiert wykonywany
rurami Keramo-Steinzeug metodą przecisku sterowanego”.
Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie obmiaru w poz. 9.2 – „65,5 – komora”
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ dla
niniejszego zamówienia plik o nazwie „Opis techniczny do projektu wykonawczego- Zawada
etap II część 1 – Zamienny” uwzględniający w pkt. 7.4 opis techniczny dotyczący wykonania
przecisków sterowanych.
W ocenie Zamawiającego, nieuzasadniony jest wniosek Wykonawcy o potwierdzenie obmiaru
w poz. 9.2, skoro treść pkt 25 ppkt 7 Tomu I SIWZ- IDW, wyraźnie wskazuje, iż "przedmiar
robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia
Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac
należy traktować jako orientacyjne". Zatem nie stanowi on dokumentu, który określa w sposób
ostateczny przedmiot zamówienia, bowiem takimi dokumentami, nadrzędnymi w stosunku do
przedmiaru, są: dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót,
oględziny terenu budowy, uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, w

tym postanowień umowy. Stąd też, ilości podane w wyżej wymienionych dokumentach
nadrzędnych nad przedmiarem określają zakres robót, natomiast ilości podane w przedmiarze
stanowią wartości jedynie orientacyjne.
Wobec powyższego Wykonawca, określając cenę oferty, wziąć pod uwagę powinien w
szczególności informacje zawarte w tych dokumentach nadrzędnych.
PYTANIE 3:
Brak jest uzgodnień, decyzji, pozwoleń.
ODPOWIEDŹ 3:
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ dla
niniejszego zamówienia plik o nazwie DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE zawierający
brakujące dane.
PYTANIE 4:
Prosimy o podanie parametrów dla geowłókniny i geosiatki przewidzianych do wzmocnienia
podłoża gruntowego.
ODPOWIEDŹ 4:
Zamawiający informuje, iż rodzaj geowłókniny przy ułożeniu rurociągu w gruntach
nawodnionych i słabonośnych opisano na rys. nr 14
PYTANIE 5:
Dot.II etap cz.2 – kolektor A i B
Przedmiar robót.
Przedmiar robót - Kolektor A. Poz. 3.1-3.4 – dotyczą wykonania wykopów w łącznej ilości
7.940,4 m³. W poz. 10.1-10.3 zaliczono zasypy wykopów w łącznej ilości 265.215.74m³.
Prosimy o wyjaśnienie i korektę ilości przedmiarowych /głównie dot. poz. 10.3, gdzie chyba
omyłkowo zaliczono 262.721,0m³/.
OODPOWIEDŹ 5:
Tak jak w pytaniu nr 2.
PYTANIE 6:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej tj. brakujących rys. nr 5-9/profile/
ODPOWIEDŹ 6:
Tak jak w pytaniu nr 1.
PYTANIE 7:
Prosimy o uzupełnienie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego.
ODPOWIEDŹ 7:
Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ dla
niniejszego zamówienia plik o nazwie „Opinia geotechniczna podłoża gruntowego”.
PYTANIE 8:
Dot. II etap cz. 1
Przedmiar robót.
Poz. 13.1-13.2 dot. odtworzenia ogrodzeń. Brak jest w przedmiarze pozycji dot. rozbiórek tych
ogrodzeń. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
ODPOWIEDŹ 8:
Tak jak w pytaniu nr 2.
PYTANIE 9:
Dotyczy cz. 1 i 2.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie zakłada wymiany gruntów na
odcinkach kanalizacji prowadzonej w drogach /asfaltowych i żwirowych/.
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ODPOWIEDŹ 9:
Zamawiający informuje, iż treść § 3 ust. 4 Tomu II SIWZ – Projektu Umowy w sposób
jednoznaczny wskazuje w jaki sposób oraz w oparciu o jaką dokumentację należy wykonać
przedmiot zamówienia. W związku z powyższym nieuzasadnionym jest żądanie Wykonawcy o
jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie zakłada wymiany gruntów na odcinkach
kanalizacji prowadzonej w drogach asfaltowych i żwirowych, bowiem na etapie realizacji
inwestycji mogą wystąpić okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i
wymiana gruntu może okazać się niezbędna w celu należytego wykonania umowy.
Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia
(głównie w drogach asfaltowych) z należytą starannością, zatem jeżeli niedochowanie tej
staranności po stronie Wykonawcy skutkować będzie powstawaniem usterek w postaci
osiadania gruntu w drogach albo innych, odpowiedzialność z tego tytułu będzie ponosił
wyłącznie Wykonawca. Mając zaś na uwadze, że Wykonawca udziela na wykonane roboty 36miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na ten sam okres, w przypadku wystąpienia
powyższych usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub innych objętych gwarancją,
Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia swoich roszczeń w oparciu o gwarancję lub
rękojmie.

UWAGA! :
Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu
12.05.2014 roku, nie przewiduje przedłużenia tegoż terminu.
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