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Numer nadany sprawie przez Zamawiającego ZP. 271. 4.2015 

Dotyczy: wyjaśnień do SWIZ o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 
miejscowości Smyków, Królewiec, ICrólewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski 
ICrólewieckie. Etap III — miejscowość Salata. 
Gmina Smyków udziela odpowiedzi na złożone pytania zgodnie z artykułem 38 ust.1 
ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 
ze zmianami) 

Pytania: 

1. W związku z małym zaawansowaniem robót na Etapie II, prosimy o informację co w 
przypadku wystąpienia konieczności wpięcia się do istniejącej studni np. S 283, która 
do momentu wpięcia się nie zostanie jeszcze zamontowana w ramach Etapu II 

2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wykonanie przyłączy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną. Czy zakres wykonania przyłącza kończy się przy ścianie budynku, czy 
należy wykonać jeszcze instalację wewnętrzną (jaki jej zakres)? 

3. Czy istnieje możliwość przejść kanałem przez drogi gminne metodą wykopu 
otwartego. 

4. Czy gmina Smyków przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych. 
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni i rur kanalizacyjnych o parametrach 

technicznych równoważnych do tych wskazanych w SIWZ i i załącznikach do niej, ale 
wykonanych z innego materiału. 

6. Czy konieczna jest zmiana rury przewodowej PVC na PE na odcinkach przewiertów 
w rurze stalowej zgodnie z rysunkiem RO-St? Czy Zamawiający dopuszcza 
pozostawienie tej rury jako rury PVC. 

7. Czy istnieje możliwość zmiany przewiertów w rurze stalowej ochronnej na przewierty 
rurą PE RC bez zastosowania rur ochronnych? 

8. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Odpowiedzi cz. III Ad. 2 prositny o 
wyjaśnienie co wykonawca ma wpisać w poszczególne kolumny załącznika nr 7 do 
SIWZ w przypadku, gdy samodzielnie spełnia warunki przetargu, zamierza powierzyć 
części zamówienia podwykonawcom (wykaże branże w formularzu oferty pkt. 9), ale 
na etapie oferty nie ma jeszcze konkretnych nazw podwykonawców. 

9. Czy do ofert należy dołączyć kosztorys? Jeśli tak to jaki? 



Odpowiedzi: 

Ad 1. Harmonogram Etapu II zakłada wykonanie studni S 283, do momentu rozpoczęcia prac 
na Etapie III. 
Ad 2. Zakres wykonania przyłącza kończy się przy ścianie budynku. 
Ad 3. Sposób wykonania kanału jest opisany w dokumentacji. 
Ad 4. Gmina Smyków nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie studni i rur kanalizacyjnych o parametrach 
technicznych równoważnych do tych wskazanych w SIWZ i załącznikach do niej, ale 
wykonanych z innego materiału. 
Ad 6, 7. Zamawiający na odcinku przewiertów nie dopuszcza żadnych zmian projektowych, 
szczegóły opisane są w rysunku RO-St. 
Ad 8. Jeśli Oferent składa ofertę to na dzień składania oferty musi znać nazwy 
podwykonawców. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca musi zgłosić ten fakt 
Inwestorowi do akceptacji min 14 dni przed przystąpieniem do pracy przez podwykonawcę. 
Ad. 9 Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony. 

J W 

Józef śliz 

W 


	00000001
	00000002

