Poznań, dn. 06.11.2012 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 31.10.2012
Pytanie nr 19: „Opisy techniczne w p. I wykazują jako podstawę opracowania m.in. „Dokumentację
geologiczno – inżynierską”. Prosimy o załączenie ww. opracowania.
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla celów branży
drogowej. Zamawiający posiada dokumentację geologiczną związaną z
posadowieniem fundamentów elektrowni wiatrowych i może ją udostępnić na życzenie
oferenta.

Pytanie nr 20: „W opisach technicznych widnieje zapis: „potrzebie zastosowania geowłókniny lub
geotkaniny decyduje kierownik budowy w uzgodnieniu z geologiem”. Prosimy o
wyjaśnienie, czy geolog zostanie wskazany przez Zamawiającego oraz czy
wynagrodzenie geologa leży po stronie Zamawiającego”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje geologa. Wykonawca powinien zapewnić nadzór
geologiczny na koszt własny po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym wg
potrzeb wynikających z realizacji robót.

Pytania z dnia 02.11.2012
Pytanie nr 21: „W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 14. Proszę o informację czy Wykonawca
będzie musiał ponieść koszty administracyjne lub wykonać nasadzenia zastępcze w
związku z wycinką drzewa owocowego?”
Odpowiedź:

Koszty administracyjne związane z wycinką drzewa owocowego o którym mowa w
pytaniu 14 i odpowiedzi na ww. pytanie ponosi Zamawiający. Nie jest obowiązkiem
Wykonawcy wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzewa
owocowego.

Pytanie nr 22: „W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 16. Po szczegółowym przeanalizowaniu
dokumentacji projektowej i skonfrontowaniu jej z przedmiarem robót można dojść do
wniosku, iż przedmiar robót nie zawiera prac na działkach, które nie są objęte
projektami. Ilość wpisana w poz. 11-16 przedmiaru robót dotyczy nawierzchni
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tymczasowych na obszarach objętych projektami (podana ilość 500m ). W
przedmiarze robót występuje omyłka, gdyż suma składowych powierzchni podanych w
przedmiarze:
12,44+12,3+268,01+59,88+311+76+19,36+56,23+280,28=1096,28
(1043,29 939,86 w zależności od asortymentu), a nie 500.”
Odpowiedź:
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Zamawiający przewiduje wykonanie 500m nawierzchni tymczasowej opisanej w
pozycjach od 11 do 16 przedmiaru robót, w związku z powyższym do wyceny należy
przyjąć ww. ilość robót. Rozliczeniu podlegać będzie faktycznie wykonana ilość robót.

Pytanie nr 23: „Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli lub użytkowników gruntów na wykonanie
tymczasowych nawierzchni drogowych dla dostaw elementów turbin?”
Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgody właścicieli lub użytkowników gruntów na wykonanie
tymczasowych nawierzchni drogowych ujętych w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 24: „Czy w ofercie należy ująć koszty ewentualnych odszkodować dla właścicieli lub
użytkowników gruntów, na których będą wykonywane tymczasowe nawierzchnie
drogowe?”
Odpowiedź:

Zamawiający pokryje koszty odszkodowań powstałe w związku z budową dróg
dojazdowych i nawierzchni tymczasowych w odniesieniu do powierzchni wynikających
z dokumentacji technicznej. W przypadku zajęcia większych powierzchni niż wynikają
z dokumentacji technicznej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
odszkodowania na rzecz właściciela lub dzierżawcy nieruchomości.

Pytanie nr 25: „W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi na pytanie nr 17. Proszę o informację, czy
poz. 66 przedmiaru robót dotyczy wymiany gruntu dla robót z branży drogowej, czy
konstrukcyjnej związanych z budową fundamentów turbin?”
Odpowiedź:

Zarówno pozycja nr 66 jak i pozostałe pozycje przedmiaru robót odnoszą się do
branży drogowej. Proszę o zapoznanie się również z treścią odpowiedzi na pytanie nr
17 opublikowanej w dniu 31.10.2012 r.

Pytanie nr 26: „Czy pozycje 65 i 66 będą rozliczane powykonawczo w zależności od ilości
wykonanych prac?”
Odpowiedź:

Zgodnie z treścią warunków przetargu (punkt 5.12) Wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone będzie na podstawie powykonawczych kosztorysów ilościowo –
wartościowych sporządzonych w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste
obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Powyższe dotyczy
całości robót opisanych w przedmiarze robót, w tym robót ujętych pozycji nr 65 i 66.

