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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA oFERTowEGo NR 1

w postępowaniu o udzięlęnie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie zap7Ąania

ofertowego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i
Dziękowizna''

Poniżej przedstawiam treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiająaęgo wraz z wyjaśnieniami

Pytanie nr 1:

Prosimy o dokładny opis jaki odcinek sieci będzie realizowany w tym etapie robót (najlepiej od studni

nr..' do studni nr...) gdyż rysunek z orientacyjnym zakresem robót jest mało dokładny i nie widaó

gdzie się zaczyna i kończy omawiany zakręs robót?

odpowiedź nr 1:

Kanał grawitacyjny: od studni sB1.38 do studni 5846

Kanał tłoczny: od studni SR.BJ do projektowanej przepompowni ścieków BJ_1

Pytanie nr 2:

Czy wszystkię studnie betonowe Dn 1200 i DN 1500 mają byó wyposazone w pierścień odciąŻający?

Jestzaznaczony na rysunku ale nie ma o nim mowy w opisie studni?

odpowiedź nr 2:

W dokumentacji projektowej (na ostatnich stronach) firmy PRoSK)L (załącznik PB KS JANOW

ETAP 1) znajdują się informacje o studniach betonowych i pierścieniach odciążających.

Pytanie nr 3:

Czy przy rea|izacji zadania obowiązuje pełna wymiana gruntów?

Odpowiedź nr 3:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający będzie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego przy real.izacjiilw zadania czy

teŻbędzie zwolniony z opłat? Jeśli tak to jakie są koszty zajęcia pasa drogowego na terenie Gminy

Mińsk Mazowiecki?



Odpowiedź nr 4:

Wykonawca jest zwolniony z kosztów zajęciapasa drogowego

Pytanie nr 5:

Czy ilośó godzin pompowań będzie rozliczanana podstawie dziennika pompowań i w zależności od

warunków gruntowych zostanie zwiększona/zmniej szona?

Odpowiedź nr 5:

Tak.

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz' nt 38 przedmiaru robót: ''Rozebranie i odtworzenie jezdni asfaltowej...''

Skąd wzięła się ilośó 5ŻO0 m2 odtworzęń dróg asfaltowych? Czy jezdnia asfaltowa ma byó

odtwarzana całą szerokością, całą połową czy może 5Ż00 m2jest to wynik przemnozenia długości

kanałów sanitarnych ptzez szerokośó wykopu?

Odpowiedź nr 6:

Przy budowie kanalizacji nie będzie zadaniem Wykonawcy odtworzenie jezdni asfaltowej na całej

szerokości. Wyliczona w przedmiarze robót ilośó 5200 m2 jest wynikiem przemnożenia długości

kanału sanitarnego przez zakŁadaną szerokośó uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. Szerokośó

uszkodzenia ptzyjęto w zalezności od odległości projektowanego kanału (grawitacyjnego, tłocznego)

od kawędzi jezdni.

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający może udostępnió przedmiar robót w wersji edytowalnej?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dysponuje tylko taką wersją pliku jaka dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy

Mińsk Mazowięcki. Jest to wersja w pliku pdf z oCR'
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