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Dot: postqpowania prowadzonego w trybie przetargtnreograrrrczonego, kt6rego wartoSd nie
przel<racza wyrazonej w zlotychr6wnowartoSci kwoty 5.186.000 euro na:
Zwipkszenie bezpieczefistwa, dostgpno{ci uslug publicznych, w tym edukacyjnych oraz
rozwoju obszarfw wiejskich poprzez przebudowg drdg gminnych nr 410105W i 410104W
w miejscowoSciuch Rochaliki i Stary tr-uszczewek, usprawniajqcq komunikacjp pomigdzy
drogami powiatowymi nr 4113W i 4115W w Gminie Blonie

Informacja dla Wykonawc6w bior4cych udzial w postqpowaniu.

Do Zamawiaj4cego wptynely pytania dotyczqce wyja6nienia treSci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia w postqpowaniu jakwyhej.
DziaNajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiaj4cy udziela wyjaSnieri do
pytah na stqpuj 4cej tre6c i:
Pytanie nr 1
Cty w ramaclt zam1wienia nale2y wybudowat nowy wodociqg wraz z zasuwami i przylqczami,
czy jedynie zabezpieczyt przed zamarzaniern i na jakiej dlugoici?
Odpowiedf na p]'tanie nr 1:
Na odcinkach gdzie wodoci4g nale?y przegNqbil przewiduje siq rozbi6rkQ starego, budowq nowego
wodoci4gu, o parametrach starego lub lepszych, uwzglqdniajac wszystkie niezbqdne roboty i
czynnoSci, dostawy niezbqdnych material6w i wykonania niezbqdnych uslug, pozwalajqcych na
praw idlowe funkcj o nowanie wo do ci4gu po przebudowie.
Pytanie nr 2
Do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej nie zostal dolqczony projekt budowy wodociqgu,
' natomiast z rysunk6w sytuacyjno-wysokoiciowych zalqczonych do projelctu drogowego nie ma
moiliwoici ustalenia zakresu rob6t do wykonania.
W zwiqzku z powyiszym prosimy o podanie szczeg6lowego zalcresu rob6t, tj.:
- dlugolci (do budowy lub zabezpieczenia),
- dlugoici odcink6w przewidzianych do przeglqbienia sieci wodociqgowej,
- iloit metr6w nowych rur wodociqgowych oraz zasuw i przytqczy do wbudowania.
Odpowiedrt na pytanie nr 2z
ZaWes rob6t:
- dlugoici (do budowy lub zabezpieczenia),
dtugoS6 odcinka ::7*40*136+231+560+316+403 167 : 1760 metr6w biehqcych
- dlugoici odcink6w przewidzianych do przeglqbienia sieci wodociqgowej,
dtugoS6 odcink6w: : 7 +40+ 13 6+23 I + 5 60+3 1 6+403+ 67 : 17 60 metr6w bie1qcy ch
- iloic metr6w nowych rur wodociqgowych,
: 7 +40+13 6+23 t+ 560+3 1 6+403+ 67 : 17 60 metr6w bie2qcych
- iloic nowych zasuw i przylqczy do wbudowania
nowych zasuw do wbudowania 43 szt,
przylqczy:32. sztx 12,00 m : 384,00 metry bie?qce

P.vtanie nr 3
Prosimy o udostqpnienie szczeg1lowej specyfi.kacji technicznej na wykonanie regulatora

odplywu.

Odpowiedf na pytanie nr 3
Regulator odptywu nate?y wykona6 zgodnie z:
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD DROG.A rZJAZDANLI

Jednocze5nie Zamawiaj4cy przJrpomina" 2e zostal zmieniony termin skladania ofert.

Termin skladania ofert to dnefi 05.09.2014 r. godz. 11:00
Miejsce skladania ofert Urzqd Miejski w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie Ratusz,
pok. nr 1 Biuro Obslugi Interesanta.
Otwarcie ofert nast4pi dnia 05.09.2014 r. o godz. 11:15

