
Mińsk Mazowiecki, dnia 23.ll.2022 t

Rr.271.2,45.2.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI oFERTY nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

w mĘscowościach Stare Zako|erZakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca i

Targówkao'.

Poniżej przedstawiam treśó zapylania (dot. zapytania ofertowego) jakie wpłynęło do
Zanawiającego WTaz z wyj aśnieniami.

hrtanienrl:
Proszę o udostępnienie całej dokumentacji do ptzetatgu. W opublikowanych materiałach
brakuje projektu sieci w miejscowości Targówka, ul. Soplicowo oraz odciŃa Sk 18 - Sk 2l.6
również w msc. Targówka.
odpowiedź nr 1:
Zarnawiający informuje, iŻ w dniu 23.It.2022 r. na stronie internetowej
https://www.bip.minskmazowiecki.pllŻ403,I1_budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-
miejscowosciach-stare-zakole-zakole-wiktorowo-budy-barczackie-baczaca-i-targowka,
zostałazarieszczonauzupełnionadokumerfiacja.
hrtanienr2:

W związku zbtakarti w dokumentacji oraz krótkim terminem naptzygotowanie ofert (7 dni)
zwTacam się z wnioskiem o ptzedłuŻenie terminu składania ofert.

odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iŻ w dniu dzisiejszym zmięniŁ tteśó Zapytania ofertowego w
następuj ącym zakresie :

l. Rozdział' 11. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,ofertę naleŻy z}ożyó Zamavłiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.
Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr l02, w terminie do dnia
28.11.2022 roku do godz.8:30."

2. Rozdział 11. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 ottzymuje brzmienie:

,,otwarcie ofert nastąpiwlJtzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-
300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 28.1l.2022 roku o godz,9:00.''

3. RozdziaŁ 12. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca będzie
zwięany ofertą 30 dni tj. do dnia 27.12.2022 t. Bieg terminu zwiryania oferta
tozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pvtanie nr 3:

W dokumentacji nie ma informacji czy studnie betonowe o średnicy 1200 mm mają posiadaÓ

pierścień odciąŻający czy tylko samą pokrywę. Proszę o informację lub rysunek szczegółowy
studni.



odpowiedź nr 3:

Studnia betonowa powinna posiadaó pierścień odciążający .

Pvtanie nr 4:
Na profilach podłuznych zaznaczone są sączki ceramiczne Dn 100 mm. Proszę o informację
czy mają one byó układane na stałe czy tylko tymczasowo do odwodnienia wykopu. Jeśli ńa
stałe to proszę o rysunek szczegółu konstrukcyjnego i informację czy mająbyó umieszczone
pod projektowaną kanalizacjąsanitamą czy nadnią. Czy zamiast drenuŻuceramicznego może
byó zastosowany dtenaŻ z rur PP o tej samej średnicy?

odpowiedź nr 4:

DrentŻ do odwodnienia wykopu nie będzie demontowany. Nalezy umieśció go w podsypce
żwirowej 20 cm przy bocznej ścianie wykopu. zamiast drenazu ceramicznego moze byó
zastosowany drenaŻ zrvt z polietylenu o tej samej średnicy.

Pvtanie nr 5:

Czy wykonawcabędzie ponosił koszty związane z zĄęciem pasa drogowego czy teŻ będzie
zwolniony ztej opłaty?

odnowiedź nr 5:

Zanawiający informuje, ze Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem
pasa drogowego.
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