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Nadarzyn, 06.12.2021

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym wraz  z  przyłączami  do  granicy  działek  w  miejscowości  Urzut  ul.  Różana  w
gminie Nadarzyn.

Pytanie nr 1.

„W wyniku  wizji  lokalnej  stwierdziliśmy  występowanie  wody  gruntowej  na  głębokości  –  1,8  m
od poziomu terenu w związku z tym prosimy o informację gdzie będzie można odprowadzić wodę
z odwadnianego wykopów”

 Odpowiedz. Nr 1.

Odprowadzenie wody z odwodnionego wykopu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2.

„Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi odtworzenie po robotach ziemnych
nawierzchni ul. Różanej”

 Odpowiedz nr 2.

Zamawiający oczekuje by Wykonawca po wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na części
asfaltowej zagęścił wykop - współczynnik zagęszczenia js = 0.98 i uzupełnił wierzchnią warstwę 10
cm piasku i 20 cm tłucznia, pozostawiając 7 cm na uzupełnienie destruktem.
 Na pozostałym odcinku należy przywrócić  nawierzchnię do stanu pierwotnego  z zagęszczeniem
js = 0.98.

 Pytanie nr 3.

„W ul. Różanej istnieją nawierzchnie asfaltowa, destruktowa i gruntowa. Prosimy o opisanie zakresu
i  warunków  określających  odtworzenie  tych  nawierzchni,  jeśli  roboty  te  wchodzą  w  zakres
zamówienia”.

Odpowiedz nr 3.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 4.

„W  związku  z  faktem,  że  wykonanie  robót  przypada  na  okres  zimy  prosimy  o  informację  czy
niekorzystne warunki  atmosferyczne (typu intensywne opady,  mrozy,  powstanie zmarzliny gruntu)
które  uniemożliwiają  wykonanie  robót  będą  podstawą  do  zmiany  umowy w zakresie  terminu  jej
wykonania”.

 Odpowiedz nr 4.

 Możliwość zmian zapisów umowy są określone w załączonym wzorze umowy.

Pytanie nr 5.
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„Prosimy  o  wyjaśnienie  co  powinien  zawierać  wymagany  kosztorys  szczegółowy  załączony  do
oferty?  Umowa  ma  formę  ryczałtową  więc  nie  jest  rozliczana  kosztorysem  powykonawczym  i
wystarczyłaby forma uproszczona”.

Odpowiedz nr 5. 

 Zamawiający nie wymaga wypełnienia poz. w załączonym uproszczonym kosztorysie.

Pytanie nr 6.

„W  związku  z  wymogami  załączenia  kosztorysu  prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  pozycje
dotyczące odtwarzania nawierzchni jeśli są one w zakresie przedmiotu umowy”.

Odpowiedz nr 6.

Zamawiający określił zakres przywrócenia nawierzchni w odpowiedzi nr 2.

WICEPREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                 Piotr Kozłowski
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