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Postępowanie nr TPBUS 03-ZP/2017

o.o.

wyjaśnienie nr 3 do S|VTZ

62-0aO Tarnowo Podgórne

tel. 61 814-67-92, tax61 814,71,37

ldeni.631230993

NlP777-?Ź-s7-§3

to,

Wszyscy Wykonawcy

doL postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pnetargu nieograniczanego na podstawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych pn: ,,Modernizacja bazy autobusowej
komunikacji gminnej polegającej na pnebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku
ustawy

wielołunkcyjnego oraz na razbiórce budynku diagnostycznego",

nr

postępowania TPBUS a3-ZP/2017.

WYJASNIEN|E NR 3 Do SlWz
Zamawiający, działĄąc na podstawie ań, 38 ust. 2 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2Qa4

roku - Prawo zamówień publicznych, przekazu]e wszystkim Wykonawcom treśćzapytania

wraz
z wyjaśnieniemdo treściSpecyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (dalejjako,,SlWZ"):
l.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiaj ący dyspon uje szczegółowym projektem Zagospodarowa

n

ia teren

u

?

Odpowiedź:
ZamawiĄący n ie dyspon uje szczeg ółowym projektem Zagospodarowan ia

te

renu.

lI.

Pytanie nr 6:

Czy roboty auiązane
przedmiarze

-

z

zagospodarowaniem ograniczają

się do tych zawańych

w

plac?

Odpowiedź:
ZamawiĄący informuje, że roboty aniązane z zagospodarowaniem ograniczają się do tych
zawańych w przedmiarze (plac).
lll,

Pytanie nr 7:
Z jak:ich materiałów wykonana jest istniejąca kanalizacja deszczowa?
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje,

że istniejąca kanalizacja

deszczowa wykonana jest

z

rur

betonowych.
lV.

Pytanie nr 8:

Jaka jest zakładana przez Zamawiającego ilośćnowych wpustów ściekowych - brak
w zestawieniach (WPl-WP6, 6 szt, wg planu sytuacyjnego)?
Odpowiedź:

ZamawiĄący informuje,

że zakładana ilośćwpustow

ściekowych wynosi

6 szt,

(patrz.

przedmiar robót instalacyjnych, poz. 51).
V.

Pytanie nr 9:

Prośbao pzekazanie zestawienia materiałowego dla schematu kotłowni gazowej rys. nr
PW-|S-2-o1,

Odpowiedź:
Zamawialący informuje, że zestawienia materiałów dla kotłowi zawańe są w pvedmiarze
robót instalacyjnych, poz. 151 -21 1
.

Vl.

Pytanie nr ,l0:

Czy puewidywany przez Zamawiającego na potzeby technologii myjni montaż uządzeń
w układzie szlamownik-separator-zbiornik na wodę szarą-pompownia wody szarej jest
pzedmiotem opracowania? Brak jest profili wysokościowych dla ww. układu. Prośba
o uszczegołowienie.

Odpowiedź:
ZamawiĄący informuje, że uządzenla na potrzeby myjni (szlamownik-separator-zbiornik na
wodę szarą) są przedmiotem zamówienia (patrz poz. 48-50 przedmiaru robót).
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