
Piotrków Trybunalski, 27 sierpnia 2019r

SPZ.271.32.2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu 
Piaskowa w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Piaskowej 
– etap II”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej 
wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

1. Proszę o wyjaśnienie, w załączonej dokumentacji jest rozbieżność w wycince drzew. 
W przekazanym przedmiarze jest ok 50 drzew do wycinki a w załączonym projekcie 526 szt .
Czy zamawjający dopuszcza wycinkę drzew tylko kolidujących z wykonaniem projektowanych sieci?

Odp: Zamawiajacy prosi o wycenę wycinki wszystkich drzew, zgodnie z dołączonym przedmiarem . 

2. Czy zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

Odp: Tak, badania stanowią załącznik do odpowiedzi.

3. Czy zamawiający dopuszcza zasypanie wykopu materiałem w wykopu w przypadku stwierdzenia, 
że materiał nadaje się do zagęszczeń?

Odp: Nie, z uwagi na rodzaj materiału  w wykopie -Zamawiajacy oczekuje pełnej wymiany gruntu.

4. W materiałach przetargowych jest informacja, że inwestor wskaże miejsce składowania urobku 
z wykopu. Proszę o wskazanie miejsca składowania urobku. Proszę również o informacje czy 
wykonawca ponosi jakieś dodatkowe koszty związane z utylizacją tego urobku?

Odp: Należy skalkulować wywóz materiału na składowisko Wykonawcy. Zamawiający nie posiada 
własnego składowiska. Wykonawca ponosi koszty składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W materiałach przetargowych występuje rozbieżność projektu z przekazanym przedmiarem. 
W projekcie są 23 studnie a w przesłanym przedmiarze 22 szt. W projekcie jest również raz mowa 
o studniach żelbetowych a raz o betonowych. Proszę o potwierdzenie , że inwestor dopuszcza 
zastosowanie studni betonowych?

Odp: Zgdonie z warunkami technicznymi PWiK studnie maja być wykonane z żelbetu a ich ilość to 23 
szt.

6. Czy zamówienie jest kontraktem ryczałtowym?

Odp: Proszę przeczytać Istotne warunki umowy – wynagrodzenie kosztorysowe.



W następstwie udzielonych odpowiedzi, wprowadzonych uzupełnień do treści opisu 
przedmiotu zamówienia zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 
5.09.2019 r. (godz. 9:00 i 10:00 odpowiednio, tym samym dokonuje modyfikacji treści 
Rozdziału IX. oraz XII.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia.

Adam Karzewnik
II Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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