Poznań, dn. 30.10.2012 r.

PRZETARG NR 2/2012/EWK
Odpowiedzi na pytania Oferentów
Dotyczy warunków nieograniczonego pisemnego przetargu nr 2/2012/EWK na roboty budowlane
polegające na budowie dróg i placów montażowych w ramach zadania „budowa Zespołu Elektrowni
Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się z dwóch turbin
wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego na terenie
gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Oferentów:
Pytania z dnia 23.10.2012
Pytanie nr 6:

„W przedmiarze robót w pozycji nr 20 podano długość przepustu z rur równą 5,60 m.
Długość przepustu wynika z dokumentacji technicznej (dotyczy dz. 84, 85/2, 131, nr
tys.:2) dla odcinka A-B wynosi 16,3 m. Długość 5,60 dotyczy najprawdopodobniej
przedłużenia przepustu tymczasowego dla odcinka A-B, co zostało ujęte w pozycji nr
46. Prosimy o potwierdzenie.”

Odpowiedź:

W poz. 20 przedmiaru robót do wyceny należy przyjąć długość przepustu 16,3m,
zamiast 5,6m.

Pytania z dnia 24.10.2012
Pytanie nr 7:

„czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę?.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 8:

„Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną w zakresie budowy dróg i
placów montażowych.

Pytanie nr 9:

„proszę o akceptację treści gwarancji (wg życzenia naszych brokerów)”

Odpowiedź:

Przed dniem otwarcia ofert nie jest możliwa ocena żadnych dokumentów.

Pytania z dnia 25.10.2012
Pytanie nr 10: „Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla zjazdów”
Odpowiedź:

Zamawiający nie podał kategorii ruchu dla zjazdów bitumicznych, ponieważ drogi z
których są zjazdy do elektrowni EW1 – 3 nie są drogami publicznymi.

Pytanie nr 11: „Prosimy o załączenie szczegółów specyfikacji technicznych dla nawierzchni
mineralno – bitumicznych”
Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje szczegółową specyfikacją techniczną dla ww. zakresu.
Nawierzchnie wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną „Projekt
budowlany – przebudowa i remont dróg gminnych”.

Pytania z dnia 29.10.2012
Pytanie nr 12: „W związku z rozbieżnością w ilości powierzchni tymczasowych (poz. 11-16
2
przedmiaru robót) określonych jako 500 m a sumą poszczególnych powierzchni z
treści tych pozycji, bardzo proszę o określenie, które ilości należy przyjąć do
kalkulacji”
Odpowiedź:

2

Zamawiający przewiduje wykonanie 500 m nawierzchni tymczasowej opisanej w
pozycjach od 11 – 16 przedmiaru robót, w z tym do wyceny należy przyjąć ww. ilość
robót.

Pytanie nr 13: „Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania
ofert.”
Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin złożenia ofert do dnia 08.11.2012 r. do godziny 13:30.

