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Wykonawcy ,kt6rzy
pobroli SIWZ w postgpowaniu

o udzielenie zom6wienio publicznego

w zwiqzku z licznymi pytania dotyczqcymi rozbie2nosci w dokumentacji przetargowej Zamawiajqcy
okresla gradacjq wainosci. 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 dniu02.03.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 7.

"Dotyczy obiektu 10 stacja dodatkowego ir6dta wqgla iobiektu 11 stacji dozowania plx - bran2abudowlana.

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naklad6w na wykonanie:
o odwodnienia wykopu
o dostawy i monta2u marek stalowych
o dostawy i montaiu wpust6w 2etiwnych

:ffi'I'o 
sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/w

Odpowiedi:

Zalqczone przedmiary pelniq funkcjq pomocniczq przy kalkulacji koszt6w calej inwestycji.
Zgodnie z zapisamislwZ dokumentacia projektowa, przedmiar rob6t, srwloR iwszystkie dodatkowedokumenty stanowiq integratnq czq56 slwZ, a wymagania okre$lone choiby w jednym z nich sqobowiqzuiqce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w carej dokumentacji.
wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty zwiqzane zprawidtowq realizacjq przedmiotu zam6wienia. oznacza to, 2e jesli w zalqczonych dokumentach(slwz' projekt techniczne, srwloR, przedmiar, etc) brakuje okreslonych pozycji dostaw, rob6t czyuslug a sa one niezbqdne z punktu widzenia realizacji celu inwestycji, tj.: osiqgniecia zakladanych dlainwestycji efekt6w, to wykonawca, bazujqc na swoim doswiadczeniu uwzglqdnite pozycje i wykonaje na wlasny koszt, uwzgrqdniaiqc ten koszt w wynagrodzeniu ryczattowym.

Pvtanie nr 2,

"Dotyczy obiektu 10 stacja dodatkowego ir6dla wqgla iobiektu 11 stacji dozowania ptx - bran2abudowlana.

Prosimy o zamieszczenie rysunku wraz z wykazem stali tub zestawiefi stali dotyczqcych wykonania 
Ikonstrukcjistalowej element6w RR2, DDt, pp3"



,

Odpowiedi:

Zestawienie stali dla wymienionych element6w zawarto w dokumentacjitechnicznej - Projekt

wykonawczy KONSTRUKCJA czqSi nr 2 - czqS(rysunkowa Bz-Lt- 82-13 Zestawienia stali -3 zal'

Pvtanie nr 3.

,,Dotyczy obiektu 8a fundament pod silos wapna - bran2a budowlana'

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naklad6w na wykonanie:

o odwodnienia wYkoPu

o zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcej studni w miejscu lokalizacji fundamentu

o zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcych rurociqg6w

prosimy o sprawdzenie iewentualne uzupelnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/w

rob6t".
Odpowiedi:

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie fundamentu na glqbokoS6l'om' Nawiercony

piezometrycrny porio, w6d podziemnych w otworze nr 6 jest L,76 m od poziomu terenu' nie ma

wiqc koniecznoSci wykonywania odwodnienia (przedmia r stanowi funkcjq pomocniczq)'

w rejonie wy2ej wymienionego fundamentu nie ma istniejqcejwykorzystywanej studzienki'

w rejonie wy2ejwymienionego fundamentu nie ma istniejqcych rurociqg6w przewidzianych do

wykorzYstania.

Pvtanie nr 4.

,,Dotyczy obiektu 12 fundament pod biofiltr - bran2a budowlana'

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naklad6w na wykonanie:

. odwodnienia wYkoPu

o zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcej studni w miejscu lokalizacjifundamentu

. zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcych rurociqg6w

prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/w

rob6t"
Odpowiedi:

W pytoniu nie sprecyzowono obiektu'

Biofiltr przv stacii odwadniania'

w dokumentocii proiektowei przewidziono wykononie podsypki piaskoweifundomentu no glqbokoit

1,0m. Nawiercony piezomeyyczny poziom w6d podziemnych w otworze nr 6 iest 1'76 m od poziomu

terenu, nie o wiqc koniecznoici wykonywonia odwodnienio '

w rejonie wyieiwymienionego fundomentu nie mo istnieiqcei wykorzystywonei studzienki'

w rejonie wy2ej wymienionego fundamentu nie ma istniejqcych rurociqg6w przewidzianych do

wykorzYstania.
Biofiltr przv stocii mechoniczneoo oczvszczonio iciek6w'

W dokumentocii proiektowei przewiarir* *yf*ii podsypki pioskowei fundomentu no glqbokoii

1,0m. Nowiercony piezometryczny poziom w6d podzie:mnych w otworze nr 1'iest 7'70 m od poziomu

terenu, nie ma wiqi:c koniecznoici wykonywonio odwodnienio '

Wrejoniewyiejwymienionegofundamentuniemaistniejqcejwykorzystywonejstudzienki,
w rejonie wy2ej wymienionego fundamentu nie ma istniejqcych rurociqg6w przewidzianych do

wykorzYstania.

Mpue-al-
,,Dotyczy obiektu 15 fundament pod kontener - bran2a budowlana'

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktad6w na wykonanie:

o odwodnienia wYkoPu

r zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcej studni w miejscu lokalizacjifundamentu

r zabezpieczenia lub przeniesienia istniejqcych rurociqg6w

prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/w

rob6t".



Odpowiedi:

w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej fundamentu na glqbokosd1,0m. Nawiercony piezometryczny poziom w6d podziemny; * oa*orr. nr 4 jest 1,70 m odpoziomu terenu, nie ma wiqc konieczno$ciwykonywania oiwodnienia .w rejonie wy2ej wymienionego fundamentu nie ma istniejqcej wykorzystywanej studzienki.w rejonie wy2ej wymienionego fundamentu nie ma istnieiicvch rurociqg6w przewidzianych dowykorzystania.

Pvtonie nr 6.

,,Dotyczy obiektu 19 agregat prqdotw6rc zy - bran2a budowlana.
Prosimy o informacjq czy pod agregat prqdotw6rc zy nale2y wykonai fundament. Je5li tak to prosimy
o zmieszczenie rysunku oraz uzupernienie przedmiar6w rob6t,,
Odpowiedi:

obiekt nale2y ustawii na fundamencie betonowym. Fundament
dostawcy agregatu przy uwzglqdnieniu lokatnych warunk6w
budowlanq.

Kwestie dot. przedmiar6w wyja5niono w Ad. 1

wykonad zgodnie z zaleceniami
gruntowych zgodnie ze sztukq

Pvtanie nr 7.

"Dotyczy obiektu 2 stacja mechanicznego odwadniania osadu i obiektu 9 stacja dmuchaw - bran2a
budowlana.

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naklad6w na:
o dostawQ i monta2 odwodnienia liniowego
o dostawq i monta2 odbojnic
o dostawQ i monta2 drabin wlazowych do zbiornikao dostawy i montazu wylazu ze zbiornika
. wykonanie izolacji wewnqtrz zbiornika
o dostawy i monta2u barierek przy schodach
. wykonania odwodnienia wykopu
. zasypanie piaskiem przy zbiorniku

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/wrob6t"
Odpowiedi:

odwodnienie liniowe ujqto w przedmiarze rob6t - czqsi technologiczna instalacje wewnqtrzne
(poz. s03)

Kwestie dot. przedmiar6w wyjaSniono w Ad. 1

P_yIZlE_nr 8.

"Prosimy o zamieszczenie wytycznych dotyczqcych zagospodarowania terenu tj. obsiania trawq,
nasadze6 drzew i krzew6w rub zamieszczenie projektu ziereni,,
Odpowiedi:

Zgodnie z zapisem w MPZP nale2y wykonai pas zieleni izolacyjnej o szerokojci 5 m wzdlu2 liniirozgraniczaiqcych terenu. obsadzii pas gqsto rozstawionymi drzewami iglastymi tak, by po
wyrosniqciu stanowity efektywnq calorocznq biobarierq akustycznq. pozostaly teren nieutwardzony
obsiai trawq.

Pvtanie n!_9.

,,zamieszczony przedmiar dotyczqcy rob6t drogowych nie zawiera naktad6w na:. wykonanieodwodnienia
o wykonanie wymiany gruntu

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru rob6t o naklady dla wykonania w/wrob6t".



Odpowiedi:
Zgodnie z dokumentacjq geologicznq, nale2y w ramach rob6t ziemnych uwzglednic calkowita

wymianq gruntu pod nawierzchnie dr6g. Maksymalny poziom ich zalegania' wg bada6 podto,a

gruntowego, wynosi L,2m.Powy2sze uwzglqdniono w przedmiarze rob6t'

Wmiejscewybranegourobkunawieicgruntpiaszczysty.Natomiastuzyskanemasyziemne(w
ramach wymiany) mo2na wykorzystad np' przy budowie wal6w'

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian'

Kwestie dot. przedmiar6w wyja6niono w Ad' 1

Pvtanie nr 70.

,,Po przeanalizowaniu badari gruntowy z 2OL8 roku wskazujemy, 2e warstwa 1b jest warstwq slabo

nosnq o stopniu plastycznosci il = 0,45 - 0,48. Przy tego typu warunkach' doSwiadczeni geolodzy

zalecajq wzmocnienie lub wymianq gruntu. w zwiqzku z tym prosimy o odpowie di czy w cenie oferty

nale2y ujq6 wymianq lub wzmocnienie gruntu m.in. pod reaktor' Powy2sze jest niezbqdne w celu

zachowania por6wnywalno6ci ofert"'

Odpowiedi:

Obiekt nale2y wykona6 zgodnie z dokumentacjq projektowq'

Na etapie realizacji w miejscach odkrycia grunt6w nienosnych nale2y wykonad wymianq gruntu lub

zastosowa6 inne wzmocnienie. Geologia wykonana na etapie projektowania (wystarczajqca do

wykonania projektu) wykazala du2q r62norodno66 gruntu co uniemo2liwia jednoznaczne wskazanie

przez projektanta konstrukcji i czy zachodzi taka koniecznosc' Je2eli bedzie zachodzi6 taka

koniecznosi to wvkonawca musi uwzeledni6 przeclmiotowv zakres w cenie rvczaltowei'
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