Sędziszów 2018-02-20

BRI-WK.272.1.2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa
oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie”
Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxx w związku z przystąpieniem do powyższego
postępowania przetargowego oraz zgodnie z art. 38 Pzp, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie
SIWZ i Ogłoszenia jn.:
1. Wnosimy o zmianę przedmiarów w zakresie udzielonych odpowiedzi:
a. Odp. 3 z 06.02 dotyczyła sposobu wykonania kanału kablowego- jako rury DVK
lub SRS- Zamawiający nie wskazał jak to ująć w kosztorysie;
b. odp. 6 z 06.02- w zakresie hydroizolacji dotyczyła płyty fundamentowej a nie
izolacji w komorze reaktora- brak prawidłowej odpowiedzi i wskazania zmian
technologii wykonania w kosztorysie stanowi niespójność między dokumentacją
a przedmiarem i uniemożliwia wycenę zgodnie z dokumentacją;
c. odp. 7 z 12.02 dotyczyła wprowadzenia izolacji ścian bud. reaktorów w ilości ~
150 m ²- Zamawiający odpowiedział, że ma być izolacja z papy a nie zmienił
przedmiarów poprzez dopisanie pozycji- jak uwzględnić to w ofercie?
d. Odp. 4 z dn. 12.02- dotyczyła nasadzeń zieleni- gdzie i jak ująć w ofercie?
lub wnosimy o umożliwienie Wykonawcy wprowadzania zmian ilości
w przedmiarach.
2. Brak w wyjaśnieniach parametrów technicznych i wyposażenia wózka widłowego, co
uniemożliwia jego prawidłową wycenę. Prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedzi:
Ad. 1
a) układanie rur DVK i SRS zawarte są w pozycjach 38, 39, 40 przedmiar robót pn:
wykonanie instalacji elektrycznych
b) W zakresie hydroizolacji dotyczyła płyty fundamentowej, a nie izolacji w komorze
reaktora – brak prawidłowej odpowiedzi i wskazania zmian technologii wykonania w
kosztorysie stanowi niespójność między dokumentacją a przedmiarem i uniemożliwia
wycenę zgodnie z dokumentacją:
należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót
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c) Brakująca izolacja załączona w przedmiarze uzupełniającym
d) nasadzenie drzew uzupełnione w załączonym przedmiarze robót
Ad.2.
Parametry techniczne wózka
 udźwig min.3500 kg
 maszt duplex model ZSM600
 wysokość podnoszenia min.6000mm
 wysokość złożonego masztu 2790mm
 kąt odchylenia masztu od/do kabiny 6/12
 masa konstrukcyjna ok.5180 kg
 wymiary wideł 920x122x40mm
 ogumienie – pneumatyczne
 prędkość jazdy z/bez ładunku: 17/19km
 prędkość podnoszenia wideł z/bez ładunku: min. 560/600mm/s
 kabina z ogrzewaniem
Przedsiębiorstwo -

xxxxxxxxxxxxxxxx w związku z przystąpieniem do powyższego

postępowania przetargowego oraz zgodnie z art. 38 Pzp, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie
SIWZ i Ogłoszenia jn.:
1. Brak w przedmiarze na budynek socjalno techniczny- wymiany gruntu do głębokości
2,80 m- brakuje około 380,0 m ³ piasku stabilizowanego cementem. Wnosimy
o uzupełnienie.
2. Brak w przedmiarze na wiatę składowania około 1,5 t stali zbrojeniowej dla
konstrukcji nadziemnej. Wnosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie przedmiaru.
3. Brak w przedmiarze na zbiorniki retencyjne około 8,0 t stali zbrojeniowej dla
konstrukcji zbiorników. Wnosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedzi:
Zamawiający odpowiadając na zadane pytania załącza uzupełniony przedmiar robót.
Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxx zwraca się z pytaniami:
1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości prętów zbrojeniowych pomiędzy
przedmiarem robót (część 1.2.) a Projektem Wykonawczym (część KONSTRUKCJA)
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a/ Budynek technologiczny- w przedmiarze łączna ilość zbrojenia to 9,964 t, natomiast
wg projektu to 10,32 t
b/ Zbiornik retencyjny- w przedmiarze łączna ilość zbrojenia to 49,328 t, natomiast wg
projektu to 55,983 t
c/ Budynek socjalno- techniczny- w przedmiarze łączna ilość zbrojenia to 3,037 t,
natomiast wg projektu to 3,181 t

Odpowiedzi:
Zamawiający odpowiadając na zadane pytania wyjaśnia ,że należy przyjąć wartości z
projektu Wykonawczego (część KONSTRUKCJA).Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy
oraz zgodnie z zapisem pkt.16.2. SIWZ przedmiary robót stanowią element pomocniczy do
dokonania wyceny robót objętych zamówieniem.
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