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Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Praszka,20l3-0l-l4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w mIeJscowości
Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. II etap - miejscowośc Gana.

W oparciu o art. 38 ust. 1,2 Prawa zamówień publicznych odpowiadając na skierowane
do Gminy Praszka zapytania dotyczące treści SIWZ uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie wykonawcy:
1. Czy w świetle zapISOW znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych
wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z
Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a
szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1 :2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odp. Tak.

2. W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08.2002 ijej nowelizacji z dnia
15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających
oznakowania zgodnie z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego,
czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność
w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu l.

Odp: Tak, o ile dany wyrób budowlany tego wymaga. Zgodnie z ustawą o systemie
oceny zgodności przedmiotowe oświadczenia będzie wymagane od wykonawcy na etapie
realizacji budowy inwestycji.

3. Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z
zaworami napowietrzn~dpowietrzającymi na równoważne studzienki/ kolumny
umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności
eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp: Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii. Roboty muszą być zrealizowane
zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni
na rurociągu tłocznym na równoważne studzienki/ kolumny czyszczakowi umożliwiające
prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z
poziomu terenu?
Odp: Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii. Roboty muszą być zrealizowane
zgodnie z dokumentacją projektową.



5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego profili dla zlewni
przepompowni P3 i P4.

Odp: Profile dla zlewni P3 i P4 zamieszczono na stronie www.praszka.pl

6. Prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego uzgodnień z zakładem Energetycznym i
Powiatowym Zarządem Dróg

Odp: Uzgodnienia zamieszczono na stronie www.praszka.pl

7. Prosimy o wyjaśnienie jaki kosztorys należy załączyć do oferty - szczegółowy czy
uproszczony

Odp: Do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony.

8. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej - pkt.3.2. warunki hydrogenealogiczne -
swobodne zwierciadło wody gruntowej w miejscowości Gana występują od 1.0 m do 3,0 m
p.p.t, a w rejonie rzeki Wyderki i jej dopływów od 0,3 m do 1,0 p.p.t. W kosztorysie na
odwodnienie przewidziano tylko 160 sztuk igłofiltrów i 40 godzin pompowania.
Prosimy o wyjaśnienie czy odwodnienie wykopów zostanie rozliczone powykonawczo na
podstawie dziennika pompowań potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odp: Wszystkie roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym (zgodnie z
zapisami w projekcie umowy), również odwodnienie wykopu na podstawie faktycznego
zakresu wykonania.

9. Prosimy o umieszczenie dokumentacji geologicznej dla w/w zadania.

Odp: Dokumentacja geologiczna zamieszczona na stronie www.praszka.pl.

10. Jakie należy wycenić studnie DN 1000, betonowe czy z tworzywa? Projekt dopuszcza
betonowe lub z tworzywa, w przedmiarze są uwzględnione betonowe. Prosimy o
jednoznaczne określenie, z jakiego materiału mają być studnie dn 1000.

Odp: Należy uwzględnić studnie betonowe.

11. Prosimy o umieszczenie projektu odtworzenia nawierzchni asfaltowych, organizacji ruchu

Odp: Zamawiający nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Roboty
te należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót a rozliczone zostaną
powykonawczo.
Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Koszty te Wykonawca musi
skalkulować w kosztorysie ofertowym uwzględniając je w pozycjach: "zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym".

12. Prosimy o umieszczenie uzgodnień z zarządcami dróg (wojewódzkie, powiatowe,
gminne)
Odp: Zamieszczono na stronie www.praszka.pl
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13. Prosimy o umieszczenie decyzji, uzgodnień z Zakładem Gazowniczym, Zakładem
energetycznym,
Odp: Zamieszczono na stronie www.praszka.pl.
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