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               Brzeźnio, dn. 30.01.2013r. 

Wyjaśnienia do treści siwz 

Nz. R.271.1.2013      

Dotyczy:  

„Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Rydzew ( z wyszczególnieniem Rydzew A 

i Rydzew B), Pustelnik (Kolonia Gozdeckie), Brzeźnio (Brzeźnio ul. Spacerowa oraz 

Brzeźnio – Pustelnik), Nowa Wieś (Kolonia Nowa Wieś), Barczew, Krzaki”. 

jako etap I zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio, mająca na celu poprawę 

warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 

wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytanie, które 

wpłynęło do niego w dniu 25 i 28 stycznia 2013 roku. 

1. Dotyczy § 14 pkt. 1 ppkt. 2) Projektu Umowy 

Wnosimy o wykreślenie słów „lub usterek” znajdujących się na końcu tego ustępu. Na 

rynku ubezpieczeniowym nie ma polisy, która obejmowałaby ochroną powstanie wad  

i usterek w przedmiocie prac. Interesy Zamawiającego są zabezpieczone poprzez 

wprowadzenie obowiązku usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz wprowadzenie 

kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 14 pkt. 1 ppkt. 2) Projektu Umowy usuwa słowa „lub usterek”. 

 

2. Dotyczy § 14 pkt. 2 Projektu Umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i Wykonawca mają być Beneficjentami jedynie 

w zakresie polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. Zwracamy uwagę 

na fakt, ze odszkodowanie z ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej jest, co do 
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zasady, wypłacane poszkodowanym osobom trzecim, nie zaś Wykonawcy  

i Zamawiającemu (chyba, że Zamawiający będzie poszkodowanym). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający i Wykonawca mają być Beneficjentami jedynie  

w zakresie polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. 

 

3. Jakie hydranty (podziemne czy nadziemne) należy wycenić dla poszczególnych 

odcinków sieci wodociągowej? W kosztorysach ślepych zawarto hydranty podziemne, 

w projektach technicznych hydranty podziemne i nadziemne. Prosimy o jednoznaczne 

określenie rodzaju hydrantu i ich ilości dla poszczególnych odcinków. 

Odpowiedź: 

Głównym wyznacznikiem budowy jest projekt budowlany i zgodnie z nim należy wykonać 

przedmiot zamówienia. Dlatego też należy uwzględnić ilości i rodzaje hydrantów określonych 

w projektach budowlanych.  

Zamawiający informuje, że do siwz załączył nie kosztorysy ślepe lecz przedmiary robót, które 

stanowią jedynie element pomocniczy, o czym Zamawiający informuje na str. 8 siwz: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót  są wyłącznie elementem 

pomocniczym.” 

„Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet 

wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia.” 

Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją treści siwz przedłuża się termin 

składania ofert do dnia 05 lutego 2013 roku, godz. 10.00. 

 

 

                             Wójt Gminy 

                                                                                                 /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego  


