Myślenice, dnia 24.02.2014 r.
JRP.272.02.2014
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.272.14.2013, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul.
Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt nr 32”, po
dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:
Dotyczy ul. Bergela i Daszyńskiego
W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic
Bergela i Daszyńskiego w w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie nie
obejmuje przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest spójne z
załączonym przedmiarem.
Przedmiar:
Projekt:
1.Rura kam.ﬁ 200mm 1505mb
Rura kam.fi 200mm 1516,5mb+53,4mb=1569 mb
2.Rura kam.fi 150mm 512mb
Rura PVC fi 160mm 345,5mb
3.Studnia fi 1000mm 10kpl
Studnia fi 1000mm 4 kpl
4.Studnia fi 600mm 60kpl
Studnia fi 600mm 64kpl
5.Studnia fi 425mm 25kpl
Studnia fi 425mm brak
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami jednostki współfinansującej niniejszą inwestycję
sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać do pierwszej studni znajdującej się w granicach
(należy rozumieć granicę geodezyjną dla działki) przyłączanej nieruchomości lub do granicy
działki w przypadku gdy na odcinku przewodu łączącego sieć główną z budynkiem nie została
zaprojektowana studnia rewizyjna.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ilości według przedmiaru z
zastrzeżeniem pkt. 25 ust. 7 IDW.
PYTANIE 2:
Dotyczy ul. Sobieskiego i Dąbrowskiego
W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic
Sobieskiego i Dąbrowskiego w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie
nie obejmuje przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest spójne
z załączonym przedmiarem.

Przedmiar:
1.Rura kam.fi 200mm 2264 mb
2.Rura kam.fi 150mm 301 mb
3.Studnia fi 425mm 14 kpl

Projekt:
Rura kam. ﬁ 200mm 2139,5 mb, oraz
Rura PVC fi 200mm 123,5mb
Rura PVC fi 160mm 201mb
Studnia fi 425mm brak

ODPOWIEDŹ 2:
Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.
PYTANIE 3:
C. Dotyczy ul. Asnyka
W projekcie budowlanym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami W rejonie
ulicy Asnyka w pkt.13 umieszczone jest zestawienie materiałów (zestawienie nie obejmuje
przyłączy wykonywanych przez mieszkańców indywidualnie), które nie jest: spójne z
załączonym przedmiarem
Przedmiar:
Projekt:
1.Rura kam. fi 200mm 487 mb
Rura kam. fi 200mm 463,5mb, oraz
Rura PVC fi 200mm 22,1mb
2. Rura kam. ﬁ 150mm 91 mb
Rura PVC fi 160mm 25,5mb
4. Studnia fi 600mm 24 kpl
Studnia fi 600mm 19 kpl
5. Studnia fi 425mm 11 kpl
Studnia fi 425mm brak
ODPOWIEDŹ 3:
Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej na której opublikowano
SIWZ dla niniejszego postępowania w dniu 14.02.2014r, zamieszcza brakujący plik
nazwie „UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ” stanowiący integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA! :
Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu
20.03.2014 roku, nie przewiduje przedłużenia tegoż terminu.
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