22-11-2013
Dotyczy zadania:

„Utwardzenie terenu wraz z przebudową odwodnienia terenu” w ramach zadania.:
„Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wraz z utworzeniem
placu magazynowania odpadów i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach –Kostrzycy”.
Oznaczenie sprawy IP.271-14/13

Wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych , w odpowiedzi na pytania otrzymane 20 listopada 2013., udziela poniższych
odpowiedzi:
1 Pytanie:
W opublikowanym ogłoszeniu o przetargu zapisano, że Zamawiający dopuszcza alternatywne
technologie utwardzenia placu spełniające wymogi projektu. Natomiast SIWZ zawiera informację, że
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych odbiegających od projektu. Prosimy o
informację, który zapis jest właściwy, a jeśli Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
alternatywnych prosimy o określenie zakresu dopuszczalnych rozwiązań alternatywnych
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania spełniające wymogi określone projektem.
2 Pytanie:
Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na dzień 10.12.2013 i wyznacza termin
zakończenia na 15.01.2014. Oznacza to. że Wykonawca dla zrealizowania zadania będzie dysponował
tylko 22 dniami roboczymi. Termin ten nie pozwala na wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną,
gdyż z uwagi na uwarunkowania czasowe nie jest możliwe spełnienie wymogów technologicznych
wymaganych projektem. Zwrócić też należy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin
wykonania przypada w okresie zimowym, gdzie naturalnym zjawiskiem jest spadek temperatur
poniżej 0°C, co uniemożliwia właściwe wykonanie robót betonowych, zwłaszcza w przypadku płyty,
dla której musi zostać zachowany warunek
nasiąkliwości i mrozoodporności. Wnosimy o przesunięcie terminu zakończenia prac do 30 04 2014.
Rysunki przekrojów konstrukcji placów znajdują się w załącznikach do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin podpisania umowy na 06-12-2013r. jak również wyznacza nowy termin
zakończenia zadania na 15-03-2014r.

3 Pytanie:
Prosimy o opublikowanie STWiORB dla zadania.
Odpowiedź :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych określone są projekcie budowlanym
stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4 Pytanie:
Prosimy o opublikowanie rysunków przekrojów konstrukcyjnych placów.
Odpowiedź:
Rysunki przekrojów konstrukcji placów znajdują się w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

