Konin, dnia 05.10.2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”,
nr ref.: ZUW/KOSI/3G/1/2018
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
złożonymi przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Zakład Usług
Wodnych Sp. z o.o. udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 21.09.2018 ROKU (nr 1 )
Powołując się na art. 29 ust. 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia
Zamawiający winien opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe oraz po zapoznaniu się z dokumentacją
projektową zamieszczoną na stronie Zamawiającego prosimy o uszczegółowienie długości sieci
wchodzących w zakres niniejszego postępowania, gdyż wg pytań zadanych przez Wykonawców i
odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego został podany zakres ilościowy wynikający z ilości
podanych w opisach poszczególnych projektów. Niestety nie wszystkie podane ilości mają
odzwierciedlenie w ilościach podanych na profilach.
Pytanie nr 1.
1. Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej w Części 3 dla Aglomeracji STARE
MIASTO etap I
a) Miejscowość Krągła i Krągła Pierwsza: do wykonania ma być 2 843,00 m sieci grawitacyjnej,
natomiast wg profili odpowiednio K3 = 699,00 m i K4 = 1 732,00 m co łącznie daje 2 431,00
m. Różnica to -412,00 m. Prosimy o uszczegółowienie z podaniem konkretnych nr studni,
które odcinki z profilu K1 lub K2 wchodzą w zakres niniejszego postępowania.
b) Miejscowość Lisiec Mały: do wykonania ma być 2 503,00 m sieci grawitacyjnej, natomiast
wg profili odpowiednio K6 = 133,00 m oraz K7 = 2 056,00 m co łącznie daje 2 189,00 m.
Różnica to -314,00 m. Prosimy o uszczegółowienie z podaniem konkretnych nr studni, które
odcinki i z jakiego profilu dopełnią ilość wchodzą w zakres niniejszego postępowania.
c) Miejscowość Barczygłów etap I: do wykonania ma być 731,00 m sieci grawitacyjnej
odpowiednio: z rur PVC-U 200/5,9mm SN 8 = 385,00 m oraz z rur KAM 200 mm = 346,00
m, natomiast wg profilu K18 do wykonania powinno być odpowiednio: z rur PVC-U
200/5,9mm SN 8 = 496,00 m oraz z rur KAM 200 mm = 247,00 m o łącznej długości 743,00
m. Prosimy o stosowne wyjaśnienie.
d) Miejscowość Stare Miasto: do wykonania na być 305,00 m sieci grawitacyjnej, natomiast wg
profili odpowiednio K18 = 665,00 m. Różnica to +360,00 m. Prosimy o uszczegółowienie z
podaniem konkretnych nr studni, które odcinki z profilu wchodzą w zakres niniejszego
postępowania.
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Pytanie nr 2.
2. Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej w Części 3 dla Aglomeracji SŁAWSK
etap I
a) Miejscowość Rumin i Posoka: do wykonania ma być 3 063,00 m sieci grawitacyjnej,
natomiast wg profili odpowiednio K6 = 1 843,50 m; K7 = 564,00 m; K8 = 615,00 m co
łącznie daje 3 022,50m. Różnica to -40,50 m. Prosimy o uszczegółowienie z podaniem
konkretnych nr studni, które odcinki i z jakiego profilu dopełnią ilość wchodzą w zakres
niniejszego postępowania.
Odpowiedź na pytanie nr 1, 2.
Zamawiający wyjaśnia że, właściwymi długościami kolektorów sieci kanalizacji sanitarnych,
grawitacyjnej w Części 3, dla Aglomeracji STARE MIASTO, etap I, są długości zapisane w
projekcie zagospodarowania działek dla budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare
Miasto, a nie długości zapisane na profilach podłużnych.
Wnioskowane studnie są zapisane w dokumentacji budowlanej z nr porządkowymi, w formie
indeksów, na które zamawiający nie wykonywał osobnego wykazu w formie zestawienia studni na
kolektorach sanitarnych, np. K-1 lub K-2.
Pytanie nr 3.
3. Dotyczy Części 1 Aglomeracja Krzymów
a) Miejscowość Brzezińskie Holendry: do wykonania ma być 708,00 m sieci tłocznej, natomiast
wg profilu T1 do wykonania ma być 895,00 m. różnica to -187,00 m. Prosimy o
potwierdzenie, iż owe 187,00 m nie jest w zakresie niniejszego postępowania oraz podanie
którego odcinak dotyczy wyłączenia.
b) Miejscowość Borowo: do wykonania ma być 1 602,00 m sieci tłocznej. Natomiast wg profili
odpowiednio T3 (DN125) = 614,00 m; T4(DN90) = 152,00 m; T5(DN 110) = 703,00 m co
łącznie daje 1 469,00 m. Prosimy o dołączenie profili dla brakujących odcinków sieci
kanalizacji tłocznej.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
a) Do wykonania w miejscowości Brzezińskie Holendry jest 895 m sieci tłocznej zgodnie z
zakresem oznaczonym na mapie sytuacyjno wysokościowej.
b) Do kosztorysowania należy przyjąć T3 (DN 125 ) 640 m, T4 (DN 90) 252 m, T5 (DN 110)
710 m. Profil T4 zawiera omyłkę matematyczną przy zliczaniu długości natomiast profil jest
prawidłowy. Na profilu T3 nie naniesiono odcinka 26 m (błąd projektanta) natomiast na mapie
jest ten odcinek naniesiony.

Zatwierdził
Prezes Zarządu
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