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WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA O ZAMoWIENIU

dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, wyi4czonego ze stosowanta

przepis6w ustawy z dnia 1l wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1129 ze zm.), pn.

,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej w Bialymstoku".

Zarnawiaj4cy

o zam6wieniu jn.:

Pvtanie nr lt

udziela odpowi edzi na wniosek dot. wyjaSnienia treici ogloszenia

W zal4czonym przez Zamawiaj4cego przedmiarze i formularzu kosztorysu ofertowego brak

jest pozycji dotycz4cych wyceny prac geodezyjnych. W zwi4zku z konieczno5ciE zalqczenia

do ofe(y kosztorysu ofertowego na podstawie kosztorysu stanowi4cego zal4cznik

do ogloszenia o zam6wieniu, prosimy o okreSlenie pozycj i w kt6rej naleZy je wyceni6 lub

o dodanie nowej pozycji do kosztorysu.

OdpowiedZ nr 1:

Zamawia.i4cy informuje, ze prace geodezyjne naleZy wycenii zgodnie z pkt. 8 Szczeg6iowej

Specyfi kacj i Technicznej.

Pytanie nr 2:

W zal4czonym przez Zamawiaj4cego przedmiarze i formularzu kosztorysu ofertowego brak

jest pozycji dotyczqcych zabezpieczenia istniej4cych kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych. Prosimy o okreslenie pozycji w kt6rej nalezy je wyceni6 lub

o dodanie nowej pozycji do kosztorysu.

OdpowiedZ nr 2l

Zamawiaj4cy informuje, ze zabezpieczenie infrastruktury naleiy wycenii zgodnie

z pkt. I Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o okreslenie jaka jest obecnie rzgdna istniejqcej studzienki D3 (studnia

do wyniesienia). Na zagospodarowaniu widai jedynie istniej4c4 rzgdn4 terenu, w zwi4zku
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z czyrn nie da sig okreslii zakresu prac zwi4zanych z wyniesieniem studni

(poz. nr 1.3.6 zal4czonego przedmiaru i formularza kosztorysu ofertowego).

Odpowiedi nr 3:

Zamawiaj4cy informuje, 2e istniejqca studnia Slepa D3 wykonana jest standardowo, posiada

jedynie krqg denny, o wysokoSci ok. lm, z przykryciem pokryw4 peln4.

Dodatkowo Zamawraj4cy informuje, 2e prace wymagaj4 koordynacji z wykonawc4

Wodoci4g6w Bialostockich Sp. z o.o.

PoWZsze odpowiedzi na pltania staj 4 sig integraln4 czgSci4 ogloszenia o zam6wieniu.

Jednoczeinie Zunatxtal4cy wskazuje, iz zmianie ulega pkt. 7 oglos,zenia o zam6wieniu

dot. terminu skladania ofert z dnia 23.05.2022 r. na dzierfl ,,.d.b.nS.ZOZz r., godzina

pozostaie bez zmian.

Dokonane wyjaSnienia i zmiany wip4 Wykonawc6w z chwil4 zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawi aj 4c e go.
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