Płużnica, dnia 21.06.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska" sprawa nr GPI.271.21.2019.
Działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na zapytanie informuję:
1.

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części)
jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego
(na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
Odp. Wartość szacunkowa zamówienia - 1 140 838,78 PLN

2.

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na
części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na
podstawie art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w
dokumentu.
Odp. Wartość szacunkowa zamówienia - 1 140 838,78 PLN

3.

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie
Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
Odp. Wartość zamówienia - 1 140 838,78 PLN

4.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do
realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Odp. Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

5.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi
uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie
inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami do realizacji zadania. W
przypadku gdy będzie wymagane dodatkowych uzgodnień czy warunków Inwestor
uzyska je we własnym zakresie.

6.

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy
przewieźć na składowisko Zamawiającego?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie materiały z rozbiórki należy zutylizować
na koszt Wykonawcy.

7.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał
realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi
twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych

Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie odcinków próbnych zgodnie z zapisami
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych.
8.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach
planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
Odp. Odcinki próbne mają zostać wykonane na terenie gminy i mają pozostać jako
docelowe.

9.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia
technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy
betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie
elementów rozbiórkowych?
Odp. W ramach zadnia wykonawca ma wykonać regulację skrzynek zaworowych
z wymianą na nowe elementów żeliwnych i betonowych.

10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi
uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie
inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
Odp. Odpowiedź w punkcie 5 wyżej.
11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje
zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji
projektowej.
Odp. Lokalizacja zjazdów i ich rozwiązania techniczne zostały uzgodnione
z właścicielami posesji i są ujęte w kosztorysie ofertowym.
12. Dokumentacja projektowa zawiera STWiORB na prace nie opisane w Kosztorysie
Ofertowym (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego). Wykonawca wnosi
o potwierdzenie, iż niewyszególnione w Kosztorysie Ofertowym STWiORB nie będą
miały zastosowania w czasie realizacji inwestycji?
Odp. Podstawą kalkulacji i realizacji zadania jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
13. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
iż w przypadku rozbieżności między Kosztorysem Ofertowym (Załącznik nr 1 do
Formularza ofertowego) a Dokumentacją Projektową prace należy wycenić w oparciu o
kosztorys?
Odp. Podstawą kalkulacji i realizacji zadania jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
14. Z uwagi na rozbieżności między Kosztorysem Ofertowym (Załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego) a Dokumentacją Projektową oraz zakazem wprowadzania zmian do
kosztorysu Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż cenę należy skalkulować w oparciu o
kosztorys?
Odp. Podstawą kalkulacji ceny ofertowej jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wyszczególnione w Kosztorysie Ofertowym prace
związane z rozbiórką oraz budową przepustu dotyczą lokalizacji w km 0+118 drogi
gminnej 070111C?
Odp. Zamawiający potwierdza, że ww. roboty dotyczą przepustu w km 0+118.
16. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż pod zjazdem na drogę gminną nr 070110C (w km
0+929,45) nie należy wykonać przepustu (w Kosztorysie Ofertowym poz. 26 d.6 jest
wskazane 6 kpl. przepustów długości 6 m, a wg rys. PZT 2.1 i PZT 2.2 jest 7 zjazdów)?
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Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 26 d.6 kosztorysu ofertowego ujęto
przepusty pod zjazdami indywidualnymi na działki sąsiednie. Ich ilość jest zgodna
z ustaleniami z właścicielami działek.
17. Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż, w ramach planowanej inwestycji należy wykonać
7 zjazdów o nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr 20 cm (w opisie
technicznych widnieje nawierzchnia zjazdów z destruktu asfaltowego lub klińca 0/31,5
mm gr 10 cm + kruszywo łamane 31,5 /63 mm gr 15 cm).
Odp. Właściwe ilości robót do wyceny i realizacji podano w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.
18. Wykonawca wnosi o podanie dokładnej lokalizacji
wodociągowych i gazowych przeznaczonych do regulacji.

studzienek

dla

zaworów

Odp. Zamawiający wskaże lokalizację zaworów wodociągowych na etapie
realizacji inwestycji.

/-/ WÓJT GMINY
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