
wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania pn.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47
w Elblgu” — znak sprawy: 360/4746/2019

Pytanie 91

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 90 z dnia 21.11.2019r., zwracamy się z prośbą
o udostępnienie ujednoliconej wersji Załącznika nr 4 do SIWZ — Tabela Ceny, który Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz ofertą.

Odpowiedź na pytanie 91

W odpowiedzi na pytanie nr 90 z dnia 21.11.2019 r. Zamawiający wskazał o jaką pozycję należy
uzupełnić tabelę cen, w związku z tym nie widzi potrzeby udostępniania ujednoliconej wersji Załącznika nr
4.

Pytanie 92

Wg CZĘŚĆ III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) budowa pompowni odcieków (ob. nr 28/13.7,
28/13.2) znajduje się w Elemencie II - zagospodarowanie osadów ściekowych. Natomiast wg Załącznika
nr 4 do SIWZ Wykaz Cen, obiekt ten znajduje się zarówno w Elemencie I jak i II. Prosimy o informację
w którym elemencie należy uwzględnić prace związane z pompownią odcieków - ob. nr 28/13.1, 28/13.2?

Odpowiedź na pytanie 92
Zgodnie z ORZ, opisem w projektach wykonawczych oraz zgodnie z planem zagospodarowania
budowę pompowni odcieków (ob. nr 28/13.7, 28/13.2) należy uwzględnić w Elemencie II. W związku
z tym w załączniku nr 4 w Elemencie I Branża: Technologia - Zewnętrzne sieci technologiczne
w pozycjach 3 (Obiekt nr 28/J 3.1 - Pompownia odcieków) oraz 4 (Obiekt nr 28 /13.2 - Pompownia
odcieków) należy wpisać 0”.

Pytanie 93

Dotyczy załączonych przez Zamawiającego przedmiarów dla ELEMENTU I modernizacja ciągu
ściekowego i osadowego:

- w Branży: Budowlanej - Architektura i Konstrukcja, obiekt nr 40 Budynek energetyczny oraz obiekt nr 42
Dyspozytornia występują podwójnie. Czy w takiej sytuacji Wykonawca może usunąć przedmiar
powtarzającego się obiektu czy powinien go wyzerować? - w Branży: Sanitarnej — Zewnętrzne sieci
sanitarne — sieci cieplne występują podwójnie. Czy w takiej sytuacji Wykonawca może usunąć
powtarzający się przedmiar sieci cieplnej czy powinien go wyzerować?
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Odpowiedź na pytanie 93

Wykonawca powinien postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców (IDW) rozdział XIV Opis
sposobu obliczenia ceny pkt 6.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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