Radomsko, dnia 13.01.2021 r.

Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja dla wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp, pn. „Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku”
Numer ogłoszenia: 774973-N-2020.
Niniejszym pismem informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, do Zamawiającego
wpłynęły poniższe pytania od dwóch Wykonawców . Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Pzp niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1
W załączonych przez zamawiającego przedmiarach robót brak jest pozycji kosztorysowych
dotyczących dostawy oraz montażu urządzeń takich jak:





Aeratory rurowe DN125 - 2 szt.,
Pompa zatapialna pomiędzy halą filtrów a halą pomp,
Osuszacz powietrza wraz z kanałami wentylacyjnymi
Pompa ciepła wraz z rurociągami centralnego ogrzewania i 15 szt. Grzejników

Prosimy o potwierdzenie, że wyżej wymienione elementy wchodzą w zakres przedmiotowego
postepowania.
Pytanie nr 2
Branża drogowa - w załączonych przez zamawiającego przedmiarach brak jest pozycji
kosztorysowych dla wykonania nawierzchni z kostki brukowej grub. 8cm oraz ustawienia
krawężników drogowych 12x25cm. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wyżej
wymiennych elementów wchodzi w zakres postępowania.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania przetargowego wchodzi wykonanie
dwóch zbiorników retencyjnych – w załączonych przedmiarach robót znajdują się pozycyjne
na wykonanie tylko jednego zbiornika.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania przetargowego wchodzi wykonanie
dwóch zbiorników retencyjnych.

Pytanie nr 4
W związku z brakiem w zamieszczonych przedmiarach pozycji dotyczących wykonania
projektowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dróg oraz chodników prosimy
o uzupełnieni przedmiarów.

Odpowiedź na pytania nr 1, 2 i 4:
Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy załączony
przedmiar robót pełni przy tej formie wynagrodzenia jedynie funkcję pomocniczą
i orientacyjną do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca zgodnie
z postanowieniami SIWZ ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu budowy prowadzenia
przyszłych prac budowalnych. Wykonawca nie może powoływać się na ewentualne pominięcie
niektórych robót w dostarczonym przez Zamawiającego przedmiarze, który ma charakter
pomocniczy, a jego treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą kalkulacji
wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty przetargowe
tworzące SIWZ (to one stanowią podstawę i punkt odniesienia do wyceny prac),
a wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zdefiniowany w art. 632 kodeksu cywilnego.
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