Myślenice, dnia 18.03.2011r.
JRP.272.01.2011

Komunikat nr 3
Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia: 11.03.2011r., 16.03.2011r.
„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku
z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Głogoczów – Kontrakt nr 7” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań,
przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Etap I poz. 118 „zasypanie wykopów…..” minus 19,23 m³. Prosimy o korektę pozycji.
Naszym zdaniem powinno być:
3 765,93m³-193-32m³= 3 573,61m³x90%= 3 216,25 m³
Odpowiedź:
W przedmiarze robót, w pozycji obmiarowej 118 „Zasypanie wykopów…” należy przyjąć
objętość wykopów (6078,35 m³) pomniejszoną o objętość podsypki, obsypki oraz rury dla
każdego odcinka (w sumie 2277,42m³) oraz pomniejszoną o objętość studni (35,0 m³)
i objętość gruntu wymienionego pod drogami (192,32m³). Otrzymaną wartość (3573,61m³)
należy przemnożyć przez 90% (ilość robót ziemnych wykonywanych mechanicznie).
Opisana kalkulacja powinna wyglądać następująco:
(6078,35-(2277,42+35,0+192,32))*90%=3216,25m³
Objętość ziemi przeznaczona do zasypania z zagęszczeniem mechanicznym wynosi
3216,25 m³
Pytanie 2:
W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nr 09 Kanalizacja sanitarna w pkt.2.3.1
Zamawiający podaje m.in., że „Włazy żeliwne zastosować zatrzaskowe z wytłoczonym
logiem MZWiK w Myślenicach wg wzoru dostarczonego przez zamawiającego”.
Informujemy, że w całej Polsce brak jest producenta włazów kl. A-15 na zatrzask. Prosimy
o określenie parametrów dla włazów A-15 jakie należało będzie zamontować.
W dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego brak wzoru logo włazów –
prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedź:
W przypadku braku na rynku włazów klasy A-15 zamykanych na zatrzask z wytłoczonym
logiem MZWiK w Myślenicach, Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnej
opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyrazi zgodę na zastosowanie włazów klasy A-15
ryglowanych (zamykanych na rygiel) lub włazów klasy B- 25 zatrzaskowych.
Wzór logo użytkownika sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zamieszczony na stronie na
stronie Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ.

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, ze koszt wykonania operatu dendrologicznego wchodzi w skład
pozycji przedmiarowych: kanalizacja grawitacyjna etap I, II, III poz. 6, oraz kanalizacja
tłoczna etap I poz. 104, etap II poz. 105, etap III poz. 114.
Odpowiedź:
Wymienione pozycje przedmiarowe tj.:
- poz. 6 (etap I, II, III zadania j.w., dział kanalizacja sanitarna),
- poz. 104 (etap I zadania j.w., dział kanalizacja tłoczna),
- poz. 105 (etap II zadania j.w., dział kanalizacja tłoczna),
- poz. 114 (etap III zadania j.w., dział kanalizacja tłoczna),
Obejmują koszt wykonania operatu dendrologicznego.
Z poważaniem:

