Wasilków, dnia 17.05.2019 r.
Egz. pojedynczy
znak: BGGN.271.6.2019.PN.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ, ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Jesionowej
w Wasilkowie
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 w zw. z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych informuję, iż zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w zakresie:
 opisu przedmiotu zamówienia – zmiany znajdują się w wyjaśnieniach do SIWZ.
 Rozdz. XIV pkt 4 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty
Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych
na zadaniu pn.
Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie
znak: BGGN.271.6.2019.PN
nie otwierać przed
< 30.05.2019 r. godz. 11:15 >
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >
 Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert
 Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby
w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11:00;
Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest
wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
W odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ:
Pytanie 1
Zamawiający w projekcie budowlanym przewidział budowę ulicy, chodników i zjazdów
bramowych. W przedmiarze nie ma żadnych pozycji dotyczących budowy chodników.
Czy chodniki nie wchodzą w zakres opracowania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż chodniki nie wchodzą w zakres opracowania.
Pytanie 2
Czy Zamawiający mógłby umieścić przedmiar w wersji edytowalnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej.
Pytanie 3
Z projektu zagospodarowania terenu wynika, że powierzchnia zjazdów jest inna niż
w przedmiarze. Czy do wyceny należy przyjąć powierzchnię zjazdów z przedmiaru?

Odpowiedź:
Tak, do wyceny należy przyjąć powierzchnię zjazdów z przedmiaru.
Pytanie 4
Proszę o zamieszczenie brakującej dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej (profile
kanalizacji) oraz specyfikacji technicznej, rysunków dot. separatora lamelowego, osadnika
oraz studni.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował SIWZ i uzupełnił opis przedmiotu zamówienia o brakującą
dokumentację dotyczącą kanalizacji deszczowej. Specyfikacja techniczna kanalizacji
deszczowej znajduje się w zamieszczonym już pliku SST-Lesne II.
Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzi budowa chodników. W zamieszczonym
przedmiarze brak pozycji dot. budowy chodników a jedynie występuje pozycja związane
z budową zjazdów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że chodniki nie wchodzą w zakres robót budowlanych.

