
Odpowiedź nr 2 –  na pytania oferenta z dnia 12.03.2014 r.  
 
Pytanie 1: 
 
W załączniku  1.1 do IDW Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił renowację terenów asfaltowych i 
betonowych  oraz renowację terenu z klińca i szlakę (odpowiednio poz. 6 i 7 zał.  1.1), natomiast w zestawieniu 
tabelarycznym robót do wykonania – załącznik 1.2  formularz rozliczeniowy w kolumnie 14 Zamawiający 
zapisał „inne” bez rozgraniczenia nawierzchni na asfaltowe i betonowe lub z klińca i szlaki.  Ze względu na 
znaczne różnice cenowe w rodzaju poszczególnych nawierzchni prosimy o dokładne doprecyzowanie w 
załączniku  1.2 ile i jakich nawierzchni nalży wycenić. Dowolność w tej sprawie może spowodować, że oferty 
będą nieporównywalne gdyż różni wykonawcy mogą wycenić różne rodzaje nawierzchni. Dodatkowo 
Zamawiający na etapie wykonania będzie miał trudności z wyegzekwowaniem wykonania  odpowiednich 
nawierzchni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załącznik nr 1.2 w tabeli – w  miejsce  kolumny   pn. „inne” wprowadza dwie kolumny „beton, 
asfalt”  i „kliniec, szlaka”. W związku z tym zmianie ulega cały załącznik nr 1.2 do IDW (zmiana SIWZ nr 
1). 
 

Pytanie 2: 
 
Zamawiający wymaga w załączniku 1.1 do IDW wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej 
(pozycja 10 załącznika).  W zapisie tym  Zamawiający nie precyzuje czy chodzi o wykonanie jednej 
dokumentacji powykonawczej czy wykonanie dla każdego przyłącza osobno. Zwracamy uwagę 
Zamawiającemu, iż na etapie sporządzania tej dokumentacji precyzyjnym sposobem jest wykonanie 
dokumentacji dla każdego przyłącza. W ten sposób Zamawiający będzie miał kontrolę nad ilością wykonanej 
kanalizacji. W związku z powyższym  prosimy aby Zamawiający sprecyzował czy chodzi o wykonanie jednej 
dokumentacji, czy chodzi o wykonanie dokumentacji dla każdego przyłącza osobno. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie  jednej dokumentacji geodezyjnej dla każdego wniosku lub 
dokumentacji geodezyjnej oddzielnie dla każdego przyłącza.  Dokumentacja ta powinna obejmować  
inwentaryzację  powykonawczą  oraz komplet  szkiców polowych przyłączy kanalizacji sanitarnej. Komplet ten 
należy dostarczyć wraz z dokumentami do rozliczenia końcowego każdego wniosku odrębnie. 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ. 

 


