Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Pyskowicka 54
42 – 600 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry dnia: 2020 – 05 – 06

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020 – 04 – 28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:

„Przebudowę DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap II”
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Branża elektryczna
1.

Prosimy o informację czy Inwestor ma podpisane porozumienie kolizyjne z TAURON – Em?

Odpowiedź: Tak.
2.

Prosimy o zamieszczenie rysunku E2.2, E2.3 i E2.4.

Odpowiedź:Rysunki E.2.3 i E2.4 dotyczą zakresu już wykonanego. Rysunek E.2.2 w załączeniu.
3.

Wg PW opis techniczny projektowane żerdzie należy uziemić, jednak w przedmiarze brak przywołanego zakresu
prac. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź: Prace związane z uziemieniem żerdzi należy uwzględnić w pozycjach ich montażu.
4.

Wg PW rys. E2.1 na projektowanych słupach nr 2 i 4 należy zabudować wysięgniki i oprawy z demontaż,
natomiast w przedmiarze brak przywołanego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny
i ilości obmiarowych.

Odpowiedź: Zabudowanie wysięgników i opraw z demontażu należy uwzględnić w pozycji 7 oraz 9 przedmiaru robót.
5.

Prosimy o zamieszczenie listy montażowej z osprzętem sieci napowietrznej.

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy.
6.

W przedmiarze brak zakresu prac związanego z pomiarem uziemienia, linii napowietrznej i oświetlenia, prosimy
o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź: Pomiary uziemienia, linii napowietrznej i oświetlenia należy ująć w pozycjach montażu tych elementów.
7.

Prosimy o potwierdzenie, iż zamieszczony PW dotyczy etapu II.

Odpowiedź: Tak. Rysunek E.2.2 w załączeniu.
Branża teletechniczna:
8.

Prosimy o potwierdzenie, iż zamieszczony PW dotyczy etapu II.
Odpowiedź: Tak.

9.

Prosimy o zamieszczenie rys. T2.2 i T2.3.

Odpowiedź: Rysunki E.2.3 i E2.4 dotyczą zakresu już wykonanego.
10. Przedmiar robót poz.6 dotyczy zasypania rowu po ułożeniu rur – 254 mb, natomiast brak w przedmiarze zakresu
prac związanego z wykopaniem i ułożeniem rur. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości
obmiarowych oraz podanie przekroju rur.
Odpowiedź: Pozycję 6 przedmiaru robót dla branży teletechnicznej (Ręczne zasypywanie rowów po układaniu rur 254 mb) należy wyzerować lub usunąć.
11. Brak w przedmiarze zakresu prac związanego z odkopaniem infrastruktury istniejącej celem przełożenia
do nowych tras, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.
Odpowiedź: Zakres ten został ujęty w przedmiarze robót w pozycji nr 7.
12. Przedmiar robót – element 4 – Demontaże – element nie zawiera żadnego zakresu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Rozdział Demontaże nie podlega wycenie.
Projekt umowy
13. Wnosimy o modyfikację zapisów umownych w paragrafie 3 ust.2, ponieważ wg ust.1 a wynika, iż rozliczenie
przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, natomiast w pkt. 2 zamieszcza się zapis,
iż wartość umowna nie przekroczy kwoty umownej. A zatem przytoczone zapisy są nie spójne w zakresie
rozliczenia przedmiotu inwestycji. Ponieważ albo mamy rozliczenie ryczałtowo – ilościowe lub powykonawcze
wg ustalonych cen jednostkowych wówczas wartość umowna może zostać przekroczona.
Wnosimy o wykreślenie ust. 2 paragraf 3.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż realizowane zadanie realizowane będzie w formie ryczałtowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie częściowe będzie miało formę kosztorysową. Wysokość faktury
częściowej nie może przekroczyć ceny ofertowej. W cenie tej należy ująć wszystkie roboty konieczne do wykonania
zadania zatwierdzone i zgodne z podpisanym protokołem odbioru robót.
14. W paragrafie 4 ust.3 prosimy o uzupełnienie zapisu, poprzez wpisanie terminu płatności faktur.
Odpowiedź: Płatność faktur będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty jej prawidłowego wystawienia i
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
15. W paragrafie 4 ust.5 prosimy o uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie do jakiej wysokości mogą być
wystawiane faktury częściowe przed rozliczeniem końcowym inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż realizowane zadanie realizowane będzie w formie ryczałtowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie częściowe będzie miało formę kosztorysową. Wysokość faktury
częściowej nie może przekroczyć ceny ofertowej. W cenie tej należy ująć wszystkie roboty konieczne do wykonania
zadania zatwierdzone i zgodne z podpisanym protokołem odbioru robót.
16. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rys.2.1, na którym zostały umieszczone miejsca zabudowy
wpustów deszczowych, a przedmiarem robót – kanalizacja deszczowa, w którym nie zostały one ujęte.
Czy należy je uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź: W przedmiarze robót dla branży – Kanalizacja deszczowa należy uwzględnić montaż:
a) Studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m – sztuk 1
b) Studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – sztuk.17.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane
do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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