Myślenice, dnia 14.03.2014 r.
JRP.272.03.2014
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.272.03.2014, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap
– Kontrakt nr 31”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia
następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:
Ucho do podnoszenia: udźwig min. 2000 kg z hydraulicznymi zamkami bezp. na siłownikach
ramienia kopiącego z sygnałem przeciążeniowym.
Czy zamki na układzie koperkowym oraz ucho są bezwzględnie wymagane. Koparko
ładowarka nie jest urządzeniem dźwigowym, i zgodnie z panującymi przepisami nie wolno
stosować tych maszyn do prac typowych dla dźwigów. Pomimo zastosowania ucha i zamków
na układzie koparkowym maszyna zgodnie z panującymi przepisami nie będzie mogła
wykonywać robót prac związanych z podnoszeniem elementów na zawiesiach. Montaż
dodatkowych zamków hydraulicznych wpływa także na cenę samej maszyny.
Prosimy również o określenie ilości wyspecyfikowanych urządzeń.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający informuje, iż zamki oraz ucho są wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.
Ilość wyspecyfikowanych urządzeń:
a) koparko – ładowarka – szt. 1
b) samochód asenizacyjny z napędem na dwie osie (4x4) o pojemności min. 6m³ - szt. 1
c) samochód z napędem na dwie osie (4x4) z zabudową wysokociśnieniową do
czyszczenia rur i kanalizacji – szt. 1
d) samochód typu furgon – szt. 1
e) samochód z podwójną kabiną i zabudową skrzyniową – szt. 1
f) ciągnik rolniczy z napędem na obie osie (4x4) - szt. 1
g) beczka asenizacyjna o pojemności min. 4 m³ - szt. 1
h) przyczepa dwuosiowa o ładowności min. 6000 kg – szt. 1
PYTANIE 2:
Rozdział 9 pkt 3 podpunkt 3 – Kierownik robót elektrycznych.

W zakresie zadania brak robót elektrycznych. Wymaganie Zamawiającego dotyczące
dysponowania przez Wykonawcę Kierownikiem robót elektrycznych jest żądaniem
nieuzasadnionym i nadmiernym w stosunku do przedmiotu zamówienia. Prosimy o zmianę
SIWZ, poprzez wykreślenie podpunkt 3.
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
W związku, iż prace budowlano – montażowe przebiegają na terenie uzbrojonym w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej zasilane energią elektryczną Zamawiający poczuwa się w obowiązku
zapewnienia osoby wykwalifikowanej służącej wiedzą i doświadczeniem zawodowym na
wypadek możliwości wystąpienia uszkodzenia przez Wykonawcę robót niezinwentaryzowanych
kabli zasilających budynki mieszkalne, wolnostojące garaże itp.
Dodatkowo Zamawiający przypomina, iż zarówno przedmiar robót jak również plany
zagospodarowania terenu świadczą o skrzyżowaniach sieci kanalizacji sanitarnej z liniami
energetycznymi które winny być wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanych osób.
PYTANIE 3:
Czy samochód z napędem na dwie osie (4x4), z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia
rur i kanalizacji, posiadać ma również dodatkowe ogrzewanie przestrzeni ładunkowej typu
WEBASTO zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu, co polepsza znacznie możliwości pracy
urządzenia w warunkach zimowych.
ODPOWIEDŹ 3:
Tak.
PYTANIE 4:
W związku z tym że przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz
dostawę:
a) koparko-ładowarka – szt. 1
b) samochodu asenizacyjnego z napędem na dwie osie (4x4) o pojemności min. 6m³ - szt. 1
c) samochodu z napędem na dwie osie (4x4) z zabudową wysokociśnieniową do czyszczenia
rur i kanalizacji – szt. 1
d) samochodu typu furgon – szt. 1
e) samochodu z podwójną kabiną i zabudową skrzyniową – szt. 1
f) ciągnika rolniczego z napędem na obie osie (4x4) - szt. 1
g) beczki asenizacyjnej o pojemności min. 4 m³ - szt. 1
h) przyczepy dwuosiowej o ładowności min. 6000 kg
prosimy o modyfikację przedmiaru robót, z dodaniem pozycji dla poszczególnych jednostek
sprzętowych – celem sporządzenia przez oferentów porównywalnych wycen, lub o modyfikacje
zał. Nr 1 – formularz oferty, który oprócz wynagrodzenia za roboty uwzględniał będzie również
wymagane dostawy.
ODPOWIEDŹ 4:
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zamienny wzór załącznika nr 1 do
Tomu I SIWZ – IDW – Formularz Oferty.
PYTANIE 5:
W wyniku analizy zamieszczonych materiałów przetargowych i z uwagi na ryczałtowe
wynagrodzenie prosimy o wyjaśnienie różnic występujących pomiędzy zamieszczona
dokumentacja techniczną, a przedmiarami robót i podanie właściwych ilości – celem
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sporządzenia przez oferentów porównywalnych wycen, (różnice zaznaczone kolorem
czerwonym):
Projekt:
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych glazurowanych Dn150mm, FN 34 kN/m L=926m
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych glazurowanych Dn200mm, FN 40 kN/m L=2.683m
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych przeciskowych Dn200mm, VRA Typ 1 L=37m
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 1000mm PP (w tym kaskadowe) do inspekcji z dnia
studzienki – 23szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 425mm PP do inspekcji z poziomu terenu – 42szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 600mm PP do inspekcji z dnia studzienki – 81szt.
- komora startowa Dn 2000 rozbudowana na studnię rewizyjną Dn 1000 – 1 szt.
Przedmiar:
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych glazurowanych Dn150mm, FN 34 kN/m L=552,7m
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych glazurowanych Dn200mm, FN 40 kN/m L=2.683m
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych przeciskowych Dn200mm, VRA Typ 1 L=37m
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 1000mm PP (w tym kaskadowe) do inspekcji z dnia
studzienki – 21szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 425mm PP do inspekcji z poziomu terenu – 27szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn 600mm PP do inspekcji z dnia studzienki – 78szt.
- komora startowa Dn 2000 rozbudowana na studnię rewizyjną Dn 1000 – 1 szt.
ODPOWIEDŹ 5:
Zamawiający informuje, iż 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.
W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż do przedmiaru
robót opublikowanego w dniu 13.02.2014 należy przyjąć:
- kanały grawitacyjne z rur kamionkowych glazurowanych Dn150mm - należy
przyjąć ilość 552,7 m
- studzienki kanalizacyjnej rewizyjne Dn1000 mm PP do inspekcji z dna
studzienki - należy przyjąć 21 szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn425mm PP do inspekcji z poziomu
terenu - należy przyjąć 27 szt.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dn600 mm PP do inspekcji z poziomu
terenu należy przyjąć 78 szt.

UWAGA! :
Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu
24.03.2014 roku, nie przewiduje przedłużenia tegoż terminu.
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