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DO WSZYSTKICH

WYKONAWCOW

Dot: przetargu na: ,,Modernizaciq sieci wodociqgowei w technologii berwykopowej w

uticaih: Kr6tka, Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska, Lipiriskn w Wolominie"

w nawi4zaniu do prowadzonego postEpowania PwiK sp. z o'o. w wolominie

informuje, iZ wplynE\y zapytania dotyczqce zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zarn6wienia o nastEpuj qcej treSci :

I. Sill/Z ustala, 2e projekt organizacji ruchu oraz inwentaryzucig geodezyinq

powykonawczq ,ynioi i doiarczy Zamawiaiqcy. Proszg o podanie terminu

dostarczenia proiektu organizacii rucihu liczqc od dnia podpisaniu umgwJ oraz terminu

wykonania kompletnei inwentaryzacii geodezyinei powykonawcyi liczqc od dnia

zikor1czenia ,ob,itZ 
-Czy 

zwloia ; przekazania, uzupelnieniu, zmianach w/w

dokamentdw bgdzie s kutiowalu przedluieniem termin a kor1cowego ?

OdpowiedZ
Projekt oryanizaciiruchu jest wykonany do wgl4du dla kazdego z oferent6w w siedzibie

zamawiajqc.go. T.r*in wykonania inwentaryzacii geodezyjnej powykonawcz* przez

zamawiijqcego nie bqdzie mial wplywu na termin odbioru koricowego robot'

2. W przypadku dostawy rur przez lvykonawcQ prosze o podanie wymugafi dla tego

materialu?
OdpowiedZ
Rury do star czafie sq przez Zamawial qce go .

3. 14/ zwiqzku z nieprecyzyjnym, nieczytelnym zapisem' proszQ o sz-czegdlowe wyiainienie

zapisa SIWZ uiogi'igoine pkt. z. akazy innymi - czy wmdg wykonania inspekcii

TVC - skamerowuiia'; iest bezwzglgdnie wymagalny? lA ocenie wykonawcy za pomoccl

,,skamerowanis,' Wykinawco ,it iest w stanie zlokalizowa1, potwierdzit istnienia

jakiejkolwiek kolizii z powodu poruszania sig kamery wewnqtrz rury wodociqgowei?

OdpowiedZ
zapisu pkt. 7 uwagi og6lne slwz nie nale2y w og6le bra6 pod uwagQ, poniewaZ zostal

on blgdnie zapisany w SIWZ przezZamawiaiqcego'

4. Czy Zamawiajqcy wymaga na czas wykonania rob6t, wykonanie zastgpczego zasilania

odbiorcdw w wodg?
OdpowiedZ
Zamawiai qce ni e wyma ga zastEp cze go zas i I ani a'

5. lv zwiqzku z malo czytelnymi mapami - zalqcznik do sll{Z, czy zumawiaiqcy mdglby

udostgpnii mupy ulic z naniesionym przebiegiem, zakresem rob6t?

OdpowiedZ
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Zamawnjqcy udostppni w/w mapy w swoje siedzibie, Wolomin, ul. Graniczna -.

Proszg o wyjainienie sprzecznego zapisu Uwagi ogdlne pkt. I ofaz S4 pkt. 3 i $5 pkt. I

projektu dotyczqcych wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczei, obslugi
geodezyjnej? Kto ma jq wykonui i dosturczyt?
OdpowiedZ
Obsluga geodezyjnai inwentaryzacjapov,rykonawcza le?y po stronie Zamawiajqcego.

Prosimy o dokladne wskazanie technologii bezwykopowej, w ktdrej naleiy wykonui
przedmiotowe zadanie.
OdpowiedZ
Zadanie nale?y wykona6 w technologii krakingu statycznego.

Cytujqc opis techniczny przedmiotu zamdwienia, uwagi ogdlne pkt 1 ,,Przedmiot
umowy zostanie wykonuny z materialdw dostarczonych przez ll/ykonawcg, ktdte

powinny odpowiadat Potskim Normom, wymaganiom proiektu budowlanego i

specyJikacji techniczne, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie". Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakup jakich materialfw iest po

stronie Wykonawcy, a jakie muterialy zapewnia Zamawiajqcy.
OdpowiedZ
Zamaw nj qcy do star cza tylko rury, p o zo stale materialy zap ewnia Wykonawc a.

Na stronie 15, opis techniczny przedmiotu zamdwienia Zamawiaiqcy podaie wykuz

wymaganych dokumentdw: karty katalogowe, deklaracje zgodno1ci i Atest techniczny

PZH. Prosimy o informacjQ czy owe dokamenty nuleiy dolqczyi do oferty przetargowei,

czy teL naleiy je przedloiyi na etapie wykonawstwa, przed przystqpieniem do realizacii

robdt?
OdpowiedZ
Ww dokumenty naleiry przedstawii po rozstrzygniEciu przetargu, po oddaniu do
akceptacji material6w i armatury, kt6ra zostanie zastosowana.

W ramach uczciwej konkurencji i prawidlowej wyceny ofert prosimy o podanie

konkretnej liczby armatury, jaka jest konieczna do wymiany przy modernizacji sieci.

OdpowiedZ
Do wymiany koniecznych jest 15 zasuw liniowych,6l zasuw domowych i 19 hydrant6w

przeciw poZarowych.

Czy Zamawiajqcy posiada juL Projekt Organizacji Rachu. Jeieli tsk to czy motliwe iest
umie s zc ze n i e s k a n 6w n a s tr o n ie int e r n e to w ej Z amaw iai qc e g o ?

OdpowiedZ
Zamawiajqcv posiada projekt Organizacji Ruchu, ze wzglEd6w technicznych nie mohe

zamiescil go na stronie internetowej, ale udostgpni do wgl4du w swojej siedzibie.

12. Czy wspdlczynnik zaggszczenia gruntu rdwny I bgdzie wymagany tukie w poboczu i
chodniku?
OdpowiedZ
Dla chodnika i jezdni wymagany bgdzie wsp6lczynnik 1, dla pobocza 0,98.

Ile prdb zagQszczenia gruntu bgdzie wymagal Zamawiaiqcy?
OdpowiedZ
Jednapr6bana 1 wykop.

Czy remontowane przylqcza bgdqwykonywane tylko do granicy posesii?
OdpowiedZ
Tak
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