
Przedsiębiolstwo Wododqgów i

Jelenia Góra, l 6.09.201 4r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej
w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
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Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszczawykonanie części zamówienia w technologii bezwykopowej,
np. przewiertem sterowanym?

Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej wyłącznie w zakresie jaki
zo stał pr zew i dzi any w do kume ntacj i proj e kto wej .

Ętanie 2
Czy Zarrlawiający, ustalając terminy realizacji zamówienia, wzi$ po uwagę uwarunkowania
dotyczące odtworzenianawierzchni dróg, szczegolnie nawierzchni mieszanek bitumicznych,
ustalone przez lokalnego zarządcę. Powszechnie wiadomo jest, że MZDiM w Jeleniej Górze,
zarządca m.in. ulicy Warszawskiej, w okresie od 15 pńdziemika do 15 marca nie zezwalana
układanie mieszanek bitumicznych na zarządzanychprzez siebie drogach. Wiadomo rownież,
żę producenci mieszanek bitumicznych w tym okresie zawieszają produkcję mas zę
względów technologicznych. Jak wobec tego, Zamawiający wyobraża sobie wykonanie
całoŚci zadania w terminie do 31.03.20I5r. a w szczególności I-go etapu w terminie do
15.01.?
Odpowiedź 2
Zamawiający uważa, iż podane terminy realizacjt przedmiotowego zamówienia są realne do
wykonania. W przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków
atmosferycznych, Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania.
Pytanie 3
W załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy, w §15 Zamawiający umieścił
punkty 5 i 6 o tej samej treści. Prosimy o określenie, który z tych puŃtów należy uznać za
obowiązujący.
Odpowiedź 3
W związku z powtorzeniem we wzorzę umowy tej samej treści § 15 ust.5 i 6,Zamawiający

1 wzór umowy §15 ust. 6
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