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dot. Przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gm. Ożarów.


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm. 171.1058) Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi.


Pytanie 1

Prosimy na udzielenie wątpliwości dotyczące SIWZ dla przetargu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów- gmina Ożarów
1)  Przedmiar nr 1
Poz. 57 – brak krotności (x10) w tej pozycji.
2) Przedmiar nr 3 
Poz. 40 – brak krotności (x2) w tej pozycji
3)  Przedmiar nr 5
Poz. 34 – brak krotności (x2) w tej pozycji
Poz. 44 – brak krotności (x5) w tej pozycji
4)  Przedmiar nr 6
Poz. 34 – brak krotności (x5) w tej pozycji

Odpowiedź 1
Przedmiar nr 1 poz. 57, przedmiar nr 3 poz.40, przedmiar nr 5 poz. 34 i 44, przedmiar nr 6  poz. 34 gdzie występuje dodatek za dalsze centymetry należy mnożyć przez krotność.

Pytanie 2 
Przedmiar nr 11, nr 12 i nr 13. W w/w przedmiarach dotyczących przyłączy brak jest studzienek kanalizacyjnych. Czy wykonanie tych studzienek jest w zakresie Wykonawcy? Jeśli ta, to czy przedmiary nr 1, nr 2 i nr 3 uwzględniają studzienki kanalizacyjne.

Odpowiedź 2 
Studzienki kanalizacyjne na przyłączach domowych nie są przedmiotem zamówienia, wykonanie ich leży po stronie właściciela nieruchomości.



Pytanie 3 
Przedmiar nr 8, nr 9 i nr 10. Czy przyłącza elektryczne wraz z układami pomiarowymi wchodzą w zakres zamówienia? Wg. naszych informacji w rejonie Ożarowa przyłącza energetyczne wykonuje Zakład Energetyczny, a w/w przedmiary zawierają pozycje dot. przyłączy.

Odpowiedź 3
W przedmiarze nr 8 należy  wykreślić pozycje od nr 1 do nr 14. W przedmiarze nr 9 należy wykreślić pozycje od nr 1 do nr 17. W przedmiarze nr 10 należy wykreślić pozycje od nr 1 do nr 35. Roboty w/w wykona Zakład Energetyczny wg osobnego zamówienia.

Pytanie nr 4
Przedmiary nr 4, nr 5 i nr 6. W w/w przedmiarach nie uwzględniono zakupu przepompowni. Czy zakup zgodnie z załączonym przez Zamawiającego zestawieniem urządzeń dot. Przepompowni jest po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy  o wprowadzenie dodatkowych poz. Dotyczących tychże przepompowni lub wskazanie pozycji w której należy uwzględnić dostawę w/w urządzeń.

Odpowiedź  4
Zakup przepompowni wraz z wyposażeniem leży po stronie Wykonawcy. Należy to uwzględnić jako dodatkową pozycję zakupu należy dokonać wg załączonego rysunku i objaśnienia, stanowiących ZAł nr 1 i 2 do odpowiedzi nr 4.

Pytanie 5
Czy kosztorys ofertowy oprócz załączenia stawki r-g, kosztów pośrednich (koszty ogólne są składnikiem Kp), koszty zakupu oraz zysk może być wykonany z podaniem cen jednostkowych netto i wartości poszczególnych pozycji netto natomiast wartość podatku VAT i wartość brutto naliczona od ogólnej kwoty netto?



Odpowiedź 5
Kosztorys ofertowy należy wykonać wg wartości cen jednostkowych netto. Wartość oferty należy wyliczyć w cenach netto, VAT i brutto.

Pytanie 6
Jakiego typu rury należy zastosować dla rurociągu tłocznego RT3 w Czachowie:
– czy PEM 100/SDR11/fi110/PN 16/gr. 10mm – rury TS f-my Wagin, lub odpowiednie:- jak zapisano w pkt. 2.5 Spec. Tech. I pkt 2.3 Opisu Techn.
– czy rury PE 100 PN16 SDR 11- poz. 14 przedmiaru robót
– czy PEHD fi 110 x 10 mm (2-ścienne) – rys. 7 – profile podłużne RT 3?

Odpowiedź 6
Dla rurociągu tłocznego RT3 w Czachowie należy zastosować rury PEM 100/SDR 11/Ø110/PN 16 tak jak zapisano w specyfikacji technicznej poz. 2.5 i pkt. 2.3 opisu technicznego.

Pytanie 7 
Jakie kryterium należy zastosować do wyceny wyposażenia Pompowni Karsy 1, Karsy 2, Czachów ?
czy według Zestawień urządzeń do Zakupu?
- zaliczanych i nie zaliczanych do grupy maszyn.
Które finansuje Zamawiający, a które Wykonawca?
– czy wszystkie elementy od lp. 1 do lp. 18 na rys.01,02,03 poszczególnych Pompowni Karsy 1, Karsy 2, CZachów finansuje Zamawiający?

Odpowiedź 7
Całość robót w tym pompownie i ich wyposażenie objęte jest postępowaniem przetargowym, zakupu i wykonawstwa dokonuje Wykonawca.

Pytanie 8 
Jak rozumieć tytuł przedmiarów: Przyłącza Zachów Zakres Inwestora, Przyłącza Karsy zakres inwestora? Czy nie należy wliczyć tej części przedmiarów do kosztów inwestycji?


Odpowiedź 8 
Przyłącza kanalizacyjne Czachów i Karsy Zakres Inwestora należy wliczać w koszty postępowania przetargowego inwestycji.

Pytanie 9 
Czy do oferty należy dołączyć zestawienie sprzętu, robocizny i materiałów.

Odpowiedź 9
Do oferty nie jest wymagane dołączenie zestawiania sprzętu, robocizny i materiałów.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm. 171.1058)  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2008 do godz. 10-tej.

