Poznań, dn. 31.10.2012 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 30.10.2012
Pytanie nr 14: „Projekt „Przebudowa i remont dróg gminnych, dz. 66, 29, 187, 485.2, 488” zakłada
wycinkę jednego drzewa owocowego na działce 66. Proszę o informację, czy
Zamawiający posiada decyzję za wycinkę tego drzewa oraz informację na temat
kosztów administracyjnych związanych z wycinką? W przypadku braku pozwolenia na
wycinkę po czyjej stronie jest uzyskanie takiej zgody wraz z wszystkimi kosztami opłat
administracyjnych.”
Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzewa owocowego na działce nr 66.

Pytanie nr 15: „Czy Zamawiający posiada uzgodnienia związane z zajęciem terenu pod przebudowę
dróg gminnych i włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 438. Po czyjej stronie są opłaty
za zajęcie pasa drogowego dla robót drogowych prowadzonych na drogach gminnych
i drodze powiatowej? Prace na drodze 438, działki 84, 85/2, 131 mają być wykonane
według odrębnego opracowani, czy prace na tych działkach są przedmiotem
przetargu, jeśli tak to proszę o przesłanie w/w opracowania i określenie, w których
pozycjach kosztorysowych ująć te koszty.
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada uzgodnienia zajęcia terenu pod przebudowę dróg gminnych
i włączenia do drogi wojewódzkiej nr 438. Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi
Wykonawca. Zakres robót do wykonania w pasie drogi wojewódzkiej ujęty został w
przedmiarze robót w pozycjach od 17 do 30.

Pytanie nr 16: „Proszę o informację na temat prac drogowych związanych z dostawą turbin
prowadzonych poza działkami objętymi projektami: wykonanie przejazdu
tymczasowego pomiędzy działkami 66 i 485/2, wykonanie przejazdu tymczasowego
pomiędzy działkami 66 i 29, wykonanie prac przy drodze wojewódzkiej 438. Czy
Wykonawca powinien uwzględnić koszty prac poza działkami objętymi projektami
udostępnionymi do przetargu, jeśli tak to na jakim odcinku i w których pozycjach
kosztorysowych ująć te koszty?
Odpowiedź:

Ilość robót związanych z wykonaniem ww. przejazdów tymczasowych o których mowa
ujęta została w przedmiarze robót w pozycjach od 11 do 16 i wchodzi w zakres
przetargu.

Pytanie nr 17: „Poz. nr 66 przedmiaru robót „Wymiana gruntu polegająca na mechanicznym
wykonaniu wykopów, wypełnieniu powstałej przestrzeniu piaskiem w geowłókninie
520m3” – proszę o określenie w jakim miejscu należy przeprowadzić w/w prace, na
jakim obszarze i po jakiej głębokości prowadzić wymianę?”
Odpowiedź:

Ilość robót ujętych w pozycji nr 66 jest to założona przez Zamawiającego ilość robót
do wykonania w miejscach w których niezbędne będzie wzmocnienie podłoża ze
względu na niekorzystne warunki gruntowo wodne, ujawnione w trakcie realizacji

robót. Do wyceny, w pozycji nr 66 proszę przyjąć ilość robót wskazanych w
przedmiarze robót.
Pytanie nr 18: „Występuje rozbieżność w przedmiarze robót: pozycja nr 20 „Wykonanie przepustu rur
z polietylenu Percor Optima, 400 5,6” powinna zawierać się z pozycji nr 46
„Wykonanie i rozebranie tymczasowych przepustów z rur Percor Optima  400 mm
wraz z robotami ziemnymi 17,6+5,6 lub pozycja 46 powinna być pomniejszona o ilość
5,6.
Odpowiedź:

Do wyceny, w pozycji nr 20 kosztorysu ofertowego, proszę przyjąć wartość 16,3 m.

