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WYKONAWCY UBlEGAJĄCY SlĘ

o UDZlELENlE ZAMÓWlENlA
PUBLlCZN EGO

oDPoWlEDzl NA PYTANlA WYKoNAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANlA W TRYB|E PRZETARGO NlEOGRANlCZONEGO
NA WYKoNANlE ZADANlA lNWESWCYJNEGo PN.:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP ll
w ramach zadania inwestycyjnego:

,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"
w Piotrkowie Trybunalskim

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.IJ. z żOr0 nr tI3, poz.759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia warunku posiadania wiedzy i

doświadczenia w za kresie:

Wykonawca wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonanie w okresie pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w

tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: trzy roboty

budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości 350 000 zł brutto każda.

Ponieważ przedmiot zamówienia dotyczy budowy kanalizacji deszczowej isanitarnej

zwracamy się z prośbą o zmianę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na:

Wykonawca wykaźe co najmniej trzy zamówienia (wykonanie w okresie pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to W

tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: trzy roboty

budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji 5anitarnej lub deszczowej o wartości

350 000 zł brutto każda.

Odpowiedź:

Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest konieczność przedstawienia wykazu

wykonanych w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech

zamówień odpowiadających zakresowi izłożoności porównywalnej z przedmiotem niniej5zego

zamówienia wraz z referencjami o wartości całkowitej co najmniej 350 000,00 zł brutto każda,

polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego Wykonawca uiszcza do Zarządu Dróg i Utrzymania

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztanowa 31 zgodnie z tabelą:

Zajęcie jezdni i.m, Optata (BRUTTO)

do 20% m2/dzień 3,5 zł
20% - 50% m2/dzień 5,5 zł
powvżei 50% m2/dzień 9,0 zł
Chodniki m2/dzień 3,5 zł
Pobocze m2/dzień 2,5 zł

Pytanie 3:

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach

budowlanych.

Odpowiedź:
Nawierzchnię w pasie ulicy Broniewskiego stanowi trylinka betonowa, która jest

obecnie ułożona na podsypce piaskowej gr. 15cm , oraz chodniki z płyt betonowych 50x5Ocm

na podsypce piaskowej gr 5cm itakie nawierzchnie należy odtworzyć. Zasypywanie wykopów
Warstwami. Stopień zagęszczen ia ls=1,0.

Pytanie 4:

Prosimy o załączeniu przedmiaru robót dot. w/w zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie załączy przedmiarów robót,

Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty

na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując Wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia, W tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz Wszystkie inne koszty

wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową. Należy w

wycenie uwzględnić wykonanie czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych

dokumentacją projektową, czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu

widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, a wynika to

np: z norm, przepisów czy dobrej roboty inżynierskiej. Ze względu na wynagrodzenie

ryczałtowe przewidziane w tym przypadku, w gestii Wykonawcy |eży dokładne

przeana lizowa nie dokumentacji, która jest udostępniona na stronie internetowej

Zamawiającego, oczekuje on, że Wykonawca jako profesjonalista W tym zakresie przygotuje

swoją ofertę z uwzględnieniem wszystkich robót lub różnego rodzaju detali j.w. niezbędnych

do prawidłowego zrealizowania zamówienia i osiągnięcia końcowego efektu.
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WYKoNAWCY UBlEGA]ĄCY SlĘ

o UDZlELENlE ZAMÓWlENlA
PUBLlCZNEGO

oDPoWlEDzl NA PYTAN|A WYKoNAWCóW

DOTYCZY POSTĘPOWANlA W TRYBlE PRZETARGO NlEOGRAN lCZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJNEGO PN.:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej u|. Broniewskiego jako ETAP ll
w ramach zadania inwestycyjnego:

,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"
w Piotrkowie Trybunalskim

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 zpóźn, zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1:

Według załączonej decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia 05 czerwca 2015r.

przewidziane do wycinki drzewa rosną na terenie nieruchomości połoźonej w Piotrkowie

Trybunalskim przy u|icy Broniewskiego (działka nr ewid. 128/3 obręb 20}.

Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o teren, który wg załączonej w projekcie mapy

zawarty jest pomiędzy pasem drogowym ul. Broniewskiego (działka nr 1-30), w kierunku 12KDD

(do działki nr 127/t5\, i czy na tym terenie występują drzewa do usunięcia w ilości 22 szt. ujęte

w ww. decyzji.

Odpowiedź:
Drzewa do wycinki znajdują się na działce 128/3.
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Pytanie 2:

Prosimy o określenie, które studnie wg załączonego w dniu 12.06.2015r. profilu są istniejące,

a które do wykonania?

Odpowiedź:

Studnie istniejące D1"6 i D17, pozostałe studnie do wykonania,

Pytanie 3:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 5, - prosimy o podanie wg jakich warstw naleźy

odtworzyć nawierzchnię w ul. Działkowej, wg załączonej w projekcie mapy jest to

nawierzchnia asfaltowa,

Odpowiedź:
Zakres inwestycji w tym postępowaniu nie obejmuje robót prowadzonych w ulicy

Działkowej.
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