Słupsk, dnia 10.06.2009r.
Dotyczy: Kontraktu nr 03 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica
w miejscowościach: Kuleszewo, Lulemino, Sycewice” – nr referencyjny
sprawy: 01/PN/JRP/2009.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” informujemy
Państwa, iŜ do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1:
„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie przybliŜonego zakresu
przewidywanego do zaprojektowania i wykonania przede wszystkim długości kanałów, gdyŜ
po analizie naszego projektanta występuje istotna róŜnica w długości całkowitej, jak teŜ
długości kanałów tłocznych i grawitacyjnych, poniewaŜ wg PFU (str. 66, pkt. 1 – Zakres
robót) długości te wynoszą:
• kanalizacja grawitacyjna około 5,7 km
• kanalizacja ciśnieniowa około 8,5 km
• pompownie ściekowe około 4 szt.
• przepompownie przydomowe około 1 szt.
Natomiast wg ustaleń naszego projektanta długości te wynoszą:
• kanalizacja grawitacyjna około 4,11 km [bez sięgaczy(≈0,69 km) i bez podłączeń
odbiorców (≈2,42 km)]
• kanalizacja ciśnieniowa około 13,99 km
• pompownie ściekowe około 4 szt.
• przepompownie przydomowe około 1 szt.
Jednocześnie informuję, Ŝe mamy trudności z „doszukaniem się” zakresu, który trzeba
zrealizować w Sycewicach, gdyŜ w PFU jest to tak zapisane, Ŝe trudno nam jednoznacznie
określić zakres zwłaszcza sieci grawitacyjnej oraz przełączenia istniejących kanałów.

Odp.: Zgodnie z przytoczonym przez Państwa na stronie 66, punktem 1 – Zakres Robót, zapis:
„Przedstawione ilości są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do wyceny. Podane
ilości określają jedynie przewidywaną wielkość planowanej inwestycji i nie są wiąŜące, i nie
mogą być podstawą do Ŝadnych roszczeń gdyby okazały się większe lub mniejsze. „
jednoznacznie wskazuje, iŜ to Wykonawca ma obowiązek ustalić na podstawie PFU niezbędny
zakres robót do wykonania i ująć jego koszty w swojej ofercie.
Odnośnie z „doszukaniem się” zakresu robót do zrealizowania w miejscowości
Sycewice uprzejmie informujemy, iŜ w naszej ocenie opis robót wraz z załącznikami
graficznymi (mapy sytuacyjne, rysunki) jednoznacznie wskazują zakres robót do wykonania.
Niemniej jednak informujemy, Ŝe zakres robót obejmuje przepięcie istniejących kanałów
kanalizacji grawitacyjnej doprowadzonych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sycewicach,
do projektowanej przepompowni głównej z Miejscowości Sycewice oraz wykonanie nowej
kanalizacji w rejonie ulicy Polnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na stronie 70-72
PFU.
Z powaŜaniem:
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