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Nasz znak: TZ/00210121 I 10

W związku z wpĘnięciem zapytań do opisu Istotnych Warunków Zamówięnia
dotyczących przetargu nieograniczonego na budowę w wykopie otwartym kanału
ogólnospławnego o długości 126,7 m i średniacy Dn 1000 mm i, rejonie ul. Moranda w
Zamościu (nr postępowania TZ/I78/a\: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Społka Z o.o. w
Zamościu wyjaśnia:

Pytanie |: ,,W materiąłach przetargowych, zaró'łłlno w oIW i opisie tecłtłticznym
mowa jest o usułtięciu drzew, natomiast w przedmiarze roboĘ te nie zostały ujęte. Czy w
związku z powyższym naleĄ je mllzględnić ?,,.

Wyjaśnienie:
Tak należy je uwzględnić,. Zamawiający w Rozdziale I OIWZ w pkt. 3 określił

przedmiot zamówienia jednoznacznie ujmując w punktach' 3.1.I.4. oraz 3.1.1.5. prace
zsl,tiązane zprzesadzeniem oraz usunięciem drzew znajdujących się w pasie budowy kanafu.

Jednocześnie w Rozdzialę II oIWZ w pkt.4.1I.?. doĘcz.ącym sposobu sporządzenia
ofeĘ Zamavviający sprecyzował kwotę netto jaką Wykonawca winien podaó w ofercie jako
wartośó zawierającą Sumę: wartości wyliczonych w kosforysie ofertowym orźV
wartości wszystkich pozostałych elementów dotyczących paedmiotu zamówienia
i kosztów zwiuzanych z rea|lzacją przedmiotu zamówienia - w tym także
usunięcie oraz przesadzenie drzew zgodnie zzałączonymi wykazami.

Pytanie 2: ,,Czy likwidacja kanału ,,A,,Dn 900 ogólnosptawnego wchodzi w zalrres
zadania? Jeżeli tak, czy należy ją ująć w kosztorysie oraz proszę podać sposób likwidacji ? ,, .

Wyjaśnienie:
Nie. Likwidacja kanałU ,,A'' Dn 900 ogólnospławnego nie wchodzi w zakres

Dział ds.
Zamówień

Publicznych
tel. 084-638-12-

03,
-43, -44

e-mail :dzp@pgk.zarnosc.pl

Zaklad
Wodociągów

ul. Krucza 10
tel .084-638-12-

11,
084439-2',7-

03,

Oczyszczalnia
Ścieków

Al.1-go Maja 16
tel.084-639-50-

64,
084-639-50-

65,

Zakład
Oczyszczania

Miasta
ul. Męłzenników

Rotundy 2
tel.084-616-92-

do -79

Cmentarz
Komunalny

ul. Bratęrstwa Broni
tę|. 084-639-69^96

ZpowłŻaniem

@
inź, Fmrciszł* Jwih

zadania.


