Rejowiec Fabryczny, dnia 17.01.2014r
Znak postępowania : Rpi.271.1.2014

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie
i Wólce Kańskiej Kolonii oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków
w Pawłowie „.
Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 14.01.2014 r
wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu
nieograniczonego pn. „Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólce Kańskiej Kolonii
oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie „ .
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2013 r Nr 907 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający
udziela stosownych wyjaśnień :
Pytanie
• Przedmiary dla SUW w Lisznie przy utwardzeniu placu manewrowego zakładają ułożenie
dolnej warstwy 15 cm piasku natomiast opis dokumentacji mówi o piasku stabilizowanego
cementem pytamy co obowiązuje?
Odpowiedź
• Należy uwzględnić ułożenie dolnej warstwy z piasku stabilizowanego cementem, zgodnie z
poprawionym przedmiarem poz.1.7, 1.8.
Pytanie
• Brak jest korytowania pod place manewrowe w Lisznie – jest tylko zdjęcie humusu 15 cm a
nawierzchnia ma grubość 46 cm – pytamy czy tak nisko jest teren że nie ma potrzeby
większego korytowania?
Odpowiedź
• Należy uwzględnić korytowanie o głębokości do 30 cm, zgodnie z poprawionym
przedmiarem, poz. 1.4, 1.5.
Pytanie
• Co z humusem, który jest usuwany w gr. 15cm?
Odpowiedź
• Humust i grunt z koryta należy wywiesć na odległość do 5 km, zgodnie z poprawionym
przedmiarem, poz. 1.4, 1.5.
Pytanie
• Czy na pewno w Lisznie na 43 m krawężnika należy przewidzieć 43 m3 betonu na ławy po

krawężnik?
Odpowiedź
• Zgodnie z poprawionym przedmiarem, należy przyjąć obmiar 1,94 m3 ( pozycja 1.13).
Pytanie
• Co z demontowanymi materiałami i urządzeniami ( czy wywieźć pod wskazany adres przez
Zamawiającego czy zostawienie na terenie obiektu) ?.
Odpowiedź
• Wywóz na odległość ok. 3 km w miejsce wskazane przez Gminę.
Pytanie
• Pytamy jaka rura tłoczna ma być w studniach głębinowych – w opisie Dn 80mm natomiast
na rys. 3 w zestawieniu nr 11 – co obowiązuje 80 mm czy 104x2?
Odpowieź
• Obowiązuje średnica DN80 – rura ⌽88,9x2,0 stal k.o.

Pytanie
• Prosimy o podanie rozwiązań technologicznych w budynku SUW w Lisznie. Preferowanie
jednego producenta jest nie zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Z rysunków
załączonych i opisów nie ma możliwości wycenu innego producenta. W przedmiarach cała
technologia w SUW jest jako kpl firmy INSTALCOMPACT z dostawą, montażem i
rozruchem ( brak długości i średnicy rur i armatury wyszczególnienie dokładnych urządzeń,
rysunki nie w skali itp.) ?.

Odpowiedź
• W projekcie przyjęto rozwiązania firmy Instalcompact lub równorzędne.
Są to rozwiązania typowe i oferowane przez różne firmy rynku.
Podane typy urządzeń konkretnego producenta okreslają minimalne wymagania co do
jakości zaoferowanych urzadzeń równowaznych.
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