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Wykonawcy, kthrzy
pobrali SIWZ w postqpowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego

w zwiqzku z licznymi pytania dotyczqcymi rozbie2no5ci w dokumentacji przetargowej Zamawiajqcy
okre6la gradacjq wa2no6ci. Dokumentem nadrzqdnym jest dokumentacja projektowa, nastqpnie
srwioRB oraz przedmiar rob6t (pelni funkcjq pomocniczq przy kalkulacji calkowitej wartosci
inwestycji).

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje ie w dniu
02.O3.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 7.

,,Pielqgnacja trawnik6w. Zgodnie z przedmiarem ilo6citrawnik6w do wykonania to 4375 m2.
Zdaniem oferenta ich ilo5c powinna wynosii 4750 m2 przy uwzglqdnieniu rzutu dzialk i oraz
powierzchni bocznych istniejqcych skarp. Prosimy o korektq przedmiar6w tub wyjasnienie obmiaru w
pozycji dot. trawnik6w"
Odpowiedi:

zalqczone przedmiary pelniq funkcjq pomocniczq przy kalkulacji koszt6w calej inwestycji.
wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty zwiqzane zprawidtowq realizacjq przedmiotu zam6wienia. oznacza to, 2e jesli w ialqczonych dokumentach(slwz, projekt techniczne, sTWloR, przedmiar, etc) brakuje okreSlonych pozycji dostaw, rob6t czy
uslug a sa one niezbqdne z punktu widzenia realizacji celu inwestycji, tj.: osiqgniecia zakladanych dla
inwestycji efekt6w, to wykonawca, bazujqc na swoim do5wiadczeniu uwzgtqdnite pozycje i wykonaje na wlasny koszt, uwzglqdniaiqc ten koszt w wynagrodzeniu ryczartowym.

Pvtonie nr 2.

,,w miejscu projektowanej stacji mechanicznego odwadniania osadu wrcz z higienizacjq w chwili
obecnej stoi wiata stalowa obudowana blachq. Prosimy o informacje czy istniejqcy obiekt nale2y
rozebrai czy przenie66?"

Odpowiedi:

lstniejqcy obiekt podlega rozbi6rce.

Pvtonie nr 3.

,,Czy w obiekcie L3 - budynek socjalny istnieje konieczno56 docieplenia Scian zewnqtrznych budynku i
wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnqtrznych Scian fundamentowych brak informacji
w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji,,

1r

Dotvczv: DrzetarRu nieopraniczonego na przebudowe i rozbudowe oczvszczalni sciek6w prry
ul. Arakowei 4 w mieiscowosciZamienie . nr referencvinv D!R.430.05.2020.



Odpowiedi:

opis prac znajduje siq w projekcie architektury - cze66 opisowa pkt. 7.5. Przebudowywany

i nadbudowywany budynek socjalny (obiekt nr 13)'

Pvtanie nr 4.

,,w nawiqzaniu do odpowiedzi udzielonej 26.02.2020 r. odp. 4 cyt': zgodnie z dokumentociq

geologicznq, nate2y w romach rob6t ziemnych uwzglqdnii colkowitq wymionq gruntu pod

nawierzchnie dr6g. Moksymalny poziom ich zalegonia, wg bodori podloia gruntowego' wynosiT'2 m'

Powyisze uwzglqdniono w przedmiarze rob6t'

llo56 rob6t ziemnych uwzglqdniajqca dokop gruntu na nasyp wynosi 1210 m3 (poz' 6 przedmiaru

drogowego). Powierzchnia nowych dr6g wynosi 2O4O ffi2, w zwiqzku z powyiszym w przedmiarze

ujqto grubo66 gruntu piaszczystego 0,59 m, a nie L,2 m. Prosimy o wyjasnienie rozbie2nosci"

Odpowiedi:

Rozbie2nosci wynikajq z nieprawidtowej interpretacji dokumentacji.

Maksymalny poziom grunt6w podlegajqcych wymianie wynosi !,2 m' Rozbie2no6ci wynikajA z

przyjqcia przez Oferta wartoSci maksymalnych zalegania grunt6w nienosnych jako wartoSci Sredniej'
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