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Wilczęta, dnia 21.02.2018 r,

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

_

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: po§tępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer ogloszenia:
517143-N-2018 z dnia 2O|8-02-I2 r.la zadanie: ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków
rv miej§cowości Góry"
Na podstał,ie art, 3 8 ust, 2 ustauT z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówieli publicarych
(t.j. Dz.U. z20l7l., poz. 1519zenl.)-w zl,łiązktt z zap).taniami dotyczącymi Wszczętęgo
poslępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pl,owadzonego W trybie przetargu
nieograniczonego na,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry"

Zamalvinji}ct poniżej przćdsla\l ia p},tania i udzicla odpowicdzi,
I'!taDienrl.N3telenieocz}SzcZalnjjestzaprojektosanaSludniaponriaro§abetonowadnI100Jc§Iloli
nUdniallierypo§a CZ),ZaLn|s iajac) w}Lażilgodę na żnnlonto\anie żamicnnic ślandardo$ci sltldnio śrcdnic)
dn l500:

odpo§icdź: NIE,

PJtatrieDr2, cż\sa§},konancprz\lączac].klryc7.cplż.dLjc7nikos,edopro]ektoBanejoczrs7cza]ni
pIlcpo.rposni],rcśli ni. prośinr\ o poddnie te n ]U ich \!)ko|łn]a
odpo\rićdź: Nl1-] la.ra\ jłlac) $\kona |r7ylic7a

i

e]ekn} czne do ]0.0,1.]0l8r.

l'\1anjc nr 3 C]z\Zanla\!iajac},s}raziZgodenav}ko|anleplz}]:rczaelcktr)czncgodoploj.kto{ancl
plzepompo§ni ścjekór\ (za\\arle] \\ PFt:) ż pro]cklo\!anci skrzJ-nki clc](lrrc^ei ]icniko{ej. króla n]a zasi ać
prżepo§rpo§lrie PS l?

odpo\icdź| l:l!.
P}Irnit nr.1. l
dokun]c.racii gcolog]cZnej $.}n]ka, że lla odcillkU SiecikanalizatIl sin ti neI
^.ri.s/czonlj
gldwitnc}lnci\lticrunkuo!l_\śzc7alniścicl(ós,(Slj
PS]) wyslepule \odn glulrtoNa, Ptosim} o uwżględnienie
plac żwiazan\ch z od\LodIie.ien \y\]lop!t,! pl7ednialze robót.
odpoiticdź| lan]ałia]ac)Ńpktxl1.2S1\\rZzanieścilinfonnac]eousialel)iucen)rtcżallowejZ.twykonin]c

plzed|ljotLl zalnó\!iellia olaZ \}kazal jakie koszl\ lla]eZ} ziplanoŃać do prz}goio§ania oliri}, Zalączon!
plzedllljaI loból. zgod.ie Z pkt x]l 1 Sl\\'Z, slano\i dokun]ellt polllocnlcZ!,

P}trnic nI5, W Za]aczonlln plzednlialze § pozvcil9.1d 9 nle nla podanei jlości lnaleriału jakinr należ)
zasyp)§ać \}](opy Plosinl),o dokladniejsze okleślenie iloścL\! ]n] .
odpo,,iedź| llośćnatc alu pollZebnego do zas}pallia w)kopów ZilDa§iaiac} §},kazał w poz},cji 95

d 9

7alac/onego plzedlrliaIu,

P}tallienr6, CZ) Zanra\iiltit]c) \!\magtabycenapodana{ lo nular7u ofet} byla Spójna z
zi]acZon)m koSzior}scllr do olirl),? Jcślj ldk prosim) o uzupehricDic przedn]iaru o prace 7a§ańe s,PFL] (o
koszt prac ptojckto\ł\ch i

ulkona$cżtch].

odpo\ricdź: ot'elenl w ii]lrlrulalzLl ot'el1o\\),llr §)kazLlje 1,lczną ccnę dla §sZ)slkich przewidzian}ch li,
żałaclonej dokunlenl.cii loból oriz żal,łcżndo niego kosżlorys oteno\!) a ykonanie całego pżćdlniolu
Pyt!nie Dr
.
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ż.klcs Zalnó$ienia \ychodz] cZ)sżcżelliero\\u, który będżie odpro$adzać ocz}Sżczone
t , , , l| ,'1.1i, l. ,Jli,l,
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()dpolriedź: Nlla

u l]lzcdliialich nie.esl u\\zględnionn \ars$la odS.łczijąca pod kostkę belono\!ą Cz} te prace
zakres Zarnówicnjn'] Jeślit3k plosLnl} o uztlpeln eIie ptzedJnial,u

Prlanie nr 8,
wchodZa

\

odpo{icdź:IAl(.ua1,5t$aodsqcz.]3capod]ioslkębetono\qzoslalau{zgledIionaprzezZJlnJsiijiCe!o$

poZ. od 6l) d ] do 72 d 7 7n]ac7o.eso ])lzed|ri!lu I)odatkor!o lan]a\|jłac! $ pkt xIl 2 sl\łZ zamieścił
injnlLrlację o una]enilr cetl\ l,\ cziho\e_] Za u} konan]e pl7edn]iot! zamólrien]a olaz w,,-ktzałjakie ko57t} należ),

Zrpla o(nc do ptz\goto\\anLn oiel1_\ Zali]czon) pżednrial lobót

, i, |'l, Yll -(]\\/,, l\,d,,

1,1 ol,,li,,\

P\tinic nl9, Nn odcinku S ]0-S l ] Sto i dles liille obiekt\ W!żedmialzenieSqZ3{allepraltls]d/,rn!1
LoZbiólk4l)'ch obiekló\ iniż Lch odbtLdowallienl Plosli]r} o LLZUpe]niellie plzedllliaIU o pracejakie Ia]eź} je
\\)kOlrać lra podanvnr odcjnku
odpc,lticdź: Za1 .1§iijac\ $ pkl, X]l,: SI\\Z Znn]icściłinlbrnracię o uslalcniu cen) rJ-cżaho$q Z.r
)kolrani. plżcc]rniolLl żxmó\ icni.t ol.rz $,) ]ttżaljalri. losżt\ na1.7} aplaDo$,ać do prżygoro$,anja ol'ertr,
Zrlaclon) przc.lmjaI lob(jl. zgod.ic 7 p[1 XI] ] sl\Ą',/ stano!\idoku|lentpo]nocnicz\
$

P}tanicDr|(). (]ześć7an]ó\yienia le§t okleś]ona § lbnnu]e Zaplojekfu] L\q,buduj WZ§iazkuzpo$)ższ)Lll
$),kota$ca bcdżic nrUsial U7},śl(rćpoz\oLcnj. na lnLdo,lę (]z},lanrawiaj.c},§ra7i zgodę na
prżcploickl !allic proick(^la.t,j lras) ],UlaLjkcii \!njldrncig]a$jla.)itcj $ cc]u r.l)gnacii l d\!0ch
ralisl. N dals/cj
|rżcpolnN\ini ścickln!] Ro/\łi_a2njc l() b§d/ic
td pl\t!l. posado{icnic kłnaló\! graNirac}in),ch
cks|]oalncii]]al\icjslc \i \!\konrnjU l. wlgLcd ^lc^].

odpo\iedź: NlI]

Plli

ie tlr l l. CZ) 1lo\o builo$al)a ocz\szcl.tlnja icie](ó$, plleponrpo§n]a PS l, Ps2. kom()ń |, m d1,1§ J
cego s)slcnr! n]onjl ,ingU]

Zgoctlli.ZżaPisc.l\prlcdn]iJrlcfub tuslr]ltr\ićlolbUdo$ei\lnit,j
odpo§iedź:

TAK

Po\!(.1ł) slncnl nrotil(trin_gu nrt \Ltno$ ić lolbUdo$c i\lnj.j.]ccgo \yst.mu

|'}1anic nr |2. Wiaki śpo§ób nrn b\ć nn.inl]1ołanr s\snal 7 kanel monilolingu do Siedzib} Zirna\\iJ]i!(,]o
Ek§pLoalatlrIa']

odPołiedż:s)gnal z kaDrel nurit(n iigu do reieśn at(n d znaidulE.ego się $, sżafie ll. żaprcjekto\yanej obok
lo7d7]e]ni g](^\nej tmns nr itow an,,- .ieśtkab]owo Naśtep.ie ś!gna] dlogn śiecjow_a nra b},ć tran,nitołan} do
s].dlib\ lamaliia]accgo schcmat pol_ac7cri l,]na\ iajac,,- $,}]iażał n.] ryśunkl \r l]]
I'!tanic nr 1], Gd7ie n]i

l)J-ć un]ie§zczoDy

odpo\riedź: ItL,icsllal Cta.\ch

lejesnltol d.n\ch ż lQnreI']

Z kameL l)ln

żonać tllIieSZcZon}

\

Szaile I'L

w iiviązku z ninieiszylni zapttauiami ZanalYiIlj4cy ni€ przedluża tcrnlinu na zbź8nic ol'cr(.
\\'tkon.i$c} s:l ZobclrviąZani uwlględnić url7ielone odpowi€dzi
i skhdttnin ol'clty.

nfl

p]tania podczas sporządzania

