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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  budow ę sieci kanalizacyjnej K-9 w Kostrzynie. 

   Działaj ąc w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówie ń publicznych (teks jednolity Dz.U. 
z 2015r. poz.214), zwanej dalej Pzp, udzielamy odpo wiedzi na poni żej zamieszczone zapytania 
(z dnia 18.03.2016 r.), dotycz ące SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytania 

1. Proszę o informację czy rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na 
podstawie rzeczywistego obmiaru czy ryczałtowo? 

2. Przyłącza odchodzące od studni S1, S2, S3, S4, S11 są przyłączami do niezabudowanych 
działek, przyłącze zaprojektowano do granicy działki. Proszę o potwierdzenie, że należy je 
wykonać zgodnie z rysunkiem. 

3. Przyłącza odchodzące od studni S5, S7, S12, S14 również zaprojektowano do granicy działki. 
W tych przypadkach jest rura z budynku do studni na terenie posesji. Brak odcinka pomiędzy 
studnia a nowo projektowanym przyłączem. Czy w zakresie przetargu również wchodzi 
wykonanie brakującego odcinka? Jeżeli tak to proszę podać długości. 

4. Prosimy o potwierdzenie, ze nowoprojektowane przyłącza odchodzące od studni S13 i S8 
należy podłączyć do istniejących przyłączy na posesji. 

5. Przyłącze od studni S10 czy należy je wykonać do granicy działki jak jest projektowane? 
6. Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów w formie kalkulacji uproszczonej czy w 

formie kalkulacji szczegółowej? Prosimy o jednoznaczne określenie formy przedłożenia 
kosztorysów? 
Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedzi: 

Ad. 1 Zgodnie z §19 pkt. 1 wzoru umowy załączonej do SIWZ rozliczenie nastąpi kosztorysem 

powykonawczym na podstawie rzeczywistego obmiaru wykonanych prac. 

Ad. 2-5. Zgodnie z opisem, projektem budowlanym, przedmiarami robót dołączonymi do SIWZ 

wszystkie przyłącza  kanalizacyjne należy wprowadzić 1m od granicy działki i zakończyć studzienkami 

przyłączeniowymi. Podłączenie istniejących budynków nie zostało ujęte w projekcie.  

Ad. 6. Kosztorysy ofertowe należy przygotować zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.  

          

Do wiadomości: 

1. Wykonawca – autor zapytania 
2. Strona internetowa – BIP 
3. a/a 


