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Myślenice, dnia 31.03.2016r.
INW.272.03.2016

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr
INW.272.03.2016, pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm – Gmina
Myślenice”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia

następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Uprzejmie proszę o podanie długości sieci i ilości przyłączy do zaprojektowania, aby
wszystkim oferentom umożliwić prawidłową wycenę i równe szanse.
Odpowiedź:
Zakres i lokalizacja przedmiotu zamówienia została podana w TOM III SIWZ- OPZ.
Profesjonalnie działający podmiot jest w stanie na tej podstawie dokonać prawidłowej
wyceny przewidywanych robót, a tym samym wyceny usługi opracowania pełnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiający nie może podać ilości przyłączanych budynków oraz długości sieci z uwagi na
możliwość wystąpienia w okresie realizacji inwestycji czynników niezależnych od
Zamawiającego a mających wpływ na ilość zaprojektowanych przyłączy oraz długość sieci.
W związku z powyższym w celu jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia
Zamawiający określił na załączniku graficznym zakres zamówienia w obrębie którego należy
uwzględnić do podłączenia do sieci wod-kan wszystkie istniejące gospodarstwa domowe
oraz proponowane miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej.
Z poważaniem

Uwaga:
W związku z upływającym w dniu 12.04.216r. terminem składania ofert Zamawiający
nie przewiduje zmiany tegoż terminu.
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