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Wykonawcy , ktorzy
pobroli SIWZ w postqpowoniu

o udzielenie zom6wienio publicznego

w zwiqzku z licznymi pytania dotyczqcymi rozbie2nosci w dokumentacji przetargowej Zamawiajqcyokresla gradacjq wa2nosci. Dokumentem nadrzqdnym jest dokumentacja projektowa, nastqpniesrwioRB oraz przedmiar rob6t (pelni funkcjq pomocn iczE przy kalkulacji catkowitej wartosciinwestycji).

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu28.02.2O2O wplynqly pytania na kt6re udzietamy odpowiedzi:

Pvtanie nr 7.

"Dotyczy 
przedmiaru rob6t: lnstalacje sanitarne i technologia - pozycje 3g7,3gg,4oo ,407.,402,402:czy w wymienionych pozycjach przedmiaru zastosowano odpowiedniq srednicq?

w dokumentacji wykonawczej (opis i rys, nr 4) zaprojektowano Srednice 315 i45o, a w przedmiarze25o i 400' Prosimy o jednoznaczne wskazanie odpowiednich wartosci dla wymienionych pozycji.Odpowiedi

Nolely zostosowoi lrednice zgodnie z dokumentaciq wykonawczq(Srednice 315 i45o),

Pvtonie nr 2.

Dotyczy przedmiaru rob6t: instalacje sanitarne itechnologia - pozycje 406 - 42o:
wedlug przedmiaru pozycie liczone sq dla 10 m, natomiast dokumentacja wykonawcza (opis i rys. nr5) wskazuje, ie nale2y liczyi dla 12,3 m.Jakq warto6d nate2y przyiqt?
Odpowiedi

Naleiy przyjqi dtugoii zgodnie z dokumentacjq wykonawczq (t2,3m).

Pvtanie nr 3.

Dotyczy przedmiaru rob6t: instatacje sanitarne i technorogia - pozycjo 514:
w pozycji 514 jest podany blqdny obmiar. Prosimy o zmianq i wskazanie odpowiedniej wartosci.Odpowiedi

Nale2y przyjq(,dlugo6i zgodnie z dokumentacjq wykonawczq (54,0m)

Pytanie nr 4.

Dotyczy przedmiaru rob6t: lnstatacje sanitarne i technologia - pozycje 594 i 595:
w wymienionych pozycjach wskazano Srednicq 1000, a w dokumentacji projektowej nie ma iadnychwzmianek' aby taka du2a Srednica zostala zaprojektowana. prosimy o potwierdzenie czy pozycje 594 i595 sq prawidlowe ijakq warto66 Srednicy nale2y przyjqt?



Odpowiedi
Nale2y zastosowa6 Srednice zgodnie z dokumentacjq wykonawczq (btqd pisarski DN100 stal)

Pvtanie nr 5.

Dotyczyprzedmiarurob6t:lnstalacjesanitarneitechnologia-pozycje608i609:

Dokumentacja projektowa zaktada Srednicq 20, a w wymienionych pozycjach zastosowano 25'

Jakq warto6i nale2Y PrzYiqi?

Odpowiedi

Nale2y zastosowai Srednice zgodnie z dokumentacjq wykonawczq

TECHNOLOGTA I INSTALACJE WOD.-KAN - Rysunek szczeg6lowy nr 36 - Srednica przewodu a 25 PE

(DN2O) w rurze ochronnej O 40PE

Pvtanie nr 6.

Dot. przedmiaru rob6t: lnstalacje sanitarne itechnologia - pozycja 612:

czy pozycja 612 w przedmiarze zostala prawidlowo policzona ? Jakq warto5i nale2y przyjqi?

ProsimY o Potwierdzenie.

Odpowiedi

Naleiy przyiqi dtugoit zgodnie z dokumentociq wykonowczq (5'9m)

Pvtanie nr 7.

Dot. przedmiaru rob6t: lnstalacje sanitarne itechnologia - pozycja 639:

czy w pozycji 639 zamiast 16m nale2y przyiqt wartosi 52,8 m (na to wskazuje projekt: opis i rys'

nr.16)?

ProsimY o Potwierdzenie.

Odpowiedi

Noleiy przyiqi dtugoit zgodnie z dokumentociq wykonawczq (52'8m)

Uzupelnienie do odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 7

zalqczoneprzedmiary pelniq funkcjq pomocniczq przy kalkulacji koszt6w calej inwestycji'

ZgodniezzapisamislWZdokumentacjaprojektowa,przedmiarrob6t'sTWlORiwszystkiedodatkowe
dokumenty stanowiq integralnq czq56 SIWZ, a wymagania okreSlone cho6by w jednym z nich sq

obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji'

wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z

prawidlowq realizacjq przedmiotu zam6wienia ' Oznacza to' 2e jesli w zalqczonych dokumentach

(slwz, projekt techniczne, sTWloR, przedmiar, etc) brakuje okreslonych pozycji dostaw' rob6t czy

ustugasEoneniezbqdnezpunktuwidzeniarealizacjiceluinwestycji'tj':osiqgnieciazakfadanychdla
inwestycji efekt6w, to wykonawca, bazujqc na swoim doSwiadczeniu uwzglqdni te pozycje i wykona

je na wlasny koszt, uwzglqdniajqc ten koszt w wynagrodzeniu ryczaltowym'
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