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Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

F5.271.7.2012

oDPoW|EDŹ NA PYTANIA WYKoNAWCY

W postępowaniu o wańości nie przekracza1ącej rÓwnowańoŚci kwoty 14.000 euro na wykonanie

pomiaru grubości ścianki rurociągu kanału tłocznego na odcinku od 5 365,4 km do końca rurociągu

(wy|ot do kanału otwańego) metodą u|tradzwiękową W ramach Projektu: ,,Modernizacja i rozbudowa

oczyszcza|ni ściekow w Piotrkowie Trybunalskim'' PoIS.01.01.00-00-003107 .

Pytanie:

Proszę o informacje dotyczące zamÓwienia na wykonanie pomiarÓw gruboŚci ścianki rurociągu kanału

tłocznego W ramach projektu' ''Modernizacji i rozbudowa oczyszcza|ni ściekow W Piotrkowie

Trybunalskim" POlS.0 1 .01 . 00-00-003/007:

1. Proszę o wskazanie szczegółÓw odnoŚnie wymogu stworzenia drogi dojazdowej - czy mabyĆ

to tylko na potrzeby pomiarowcow?

2' Co oznacza pojęcie ''stanowiska remontowego'' widniejącego na załączonej mapie

z przebiegiem ru rociąg u?

3. Czy rurociąg kanału tłocznego był wcześniej mierzony czy będzie to pienłsze jego badanie tego

typu?

4. Czy kwota za projekt (14.000 eur) jest kwotą netto czy brutto?

5. Gwo|i upewnienia się - jeś|i chodzi o uzyskanie pozwo|eń na wejście na teren - wykonawca

otrzyma druki umów do podpisania przez właścicieli działek? Czy jest szansa otrzymania treŚci

takiego druku do wg|ądu pzed przystąpieniem do badan?

odpowiedź 1 :
Droga dojazdowa ,jeŚli zachodzi taka potrzeba , powinna byc stworzona ty|ko na potrzeby pomiarÓw'
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odpowiedź 2 :
Stanowisko remontowe widniejące na mapie o.nA"," miejsce wskazane przezprojektanta d|a potrzebprzeprowadzenia renowacji rurociągu metodą rękawa. Metoda rękawa prowadzona jest określonymi
odcinkami rurociągu i wymaga stworzenia stanowisk remontowych ,.

odpowiedź 3 :
Rurociąg dotychczas nie był mierzony i będzie to jego pienłvsze badanie .
odpowiedź 4 :
WW. zamówienie jest postępowaniem, którego wartośĆ nie przekracza wyraż.onej w złotychrównowańoŚci kwoty 14 ooo euro; (art.4 pkt 8 Ustawy zdnia29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamowieńpublicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2O1O r. Nr 1 13 poz. Tilgze zmianami).
Zgodnie WW. Ustawą podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowewynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, usta|one przez zamawiającego
z na|eżytąstarannością .

odpowiedź 5:
Zamawiający nie na|zuca treści umów w sprawie udostępnienia nieruchomości przez właścicie|idziałek.

Ponadto Zamawiający wskazuje na moz|iwośÓ skozystania z przepisu art. 7 pkt. 3 Ustawyo zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków.
GzecznoŚciowo Zamawiający udostępni stosowne Wzorce umów i porozumień.
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Karzewnik
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