KIWK/ZP/MJ/1847/04/2021

Katowice, 09.04.2021 r.
DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm. Dz. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień do
zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, iż opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów leżą po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów leżą po stronie
Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż nasadzenia kompensacyjne nie wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych drzew i
krzewów.
Pytanie nr 3:
W opisie technicznym branży elektrycznej jest zapis o alternatywnym zasilaniu z przewoźnego agregatu
prądotwórczego. Prosimy o potwierdzenie, iż zakup agregatu nie wchodzi w zakres zadania.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy przewoźnego agregatu
pradotwórczego.
Pytanie nr 4:
W załączniku nr 7 podany jest koszt udostępnienia terenu, który wynosi nie mniej niż 0,84 zł/m2 netto
(dot. roku 2020). Prosimy o podanie aktualnej stawki na rok 2021.
Odpowiedź nr 4:

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
NIP 9542588939 REGON 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
facebook.com/katowicka.infrastruktura/

Zamawiający wskazuje, że aktualna stawka za zajęcie terenu miejskiego na rok 2021wynosi 0,87 zł/m2
miesięcznie netto.
Pytanie nr 5:
Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja z dn. 04.03.2020r (branża elektryczna), szacowany koszt
realizacji warunków przyłączenia wynosi 15 tys. zł. Prosimy o potwierdzenie, iż poniesienie
wspomnianych kosztów leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że koszty zwiazane z realizacją warunków przyłączenia do sieci energetycznej
leżą po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Opis techniczny branży drogowej przewiduje wykonanie trawników. Prosimy o podanie orientacyjnej
powierzchni, którą należy obsiać trawami oraz w której pozycji należy to uwzględnić.
Odpowiedź nr 6:
Orientacyjna powierzchnia przyjęta w projekcie, którą należy obsiać trawami to ok. 2080 m2. Natomiast
rzeczywista powierzchnia będzie zależała od przyjętej technologii robót przez Wykonawcę. Zgodnie
z punktem 7 (ST-02) preambuły do przedmiaru robót wykonanie trawników należy ująć w odpowiednich
pozycjach przedmiaru robót dotyczących budowy kanałów (Załącznik nr 10Ł do SWZ).
Pytanie nr 7:
W związku z tym, iż inwestycja realizowana jest na potrzeby Katowickiej Infrastruktury WodociągowoKanalizacyjnej - prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zadania nie będą pobierane opłaty
za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający wyjaśnia, że opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów leżą po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest
wyznaczony odpowiednio:
- termin składania ofert: 22.04.2021 r. do godz. 9:00
- termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. godz. 10:00
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Prokurent
Anna Badura
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Prezes Zarządu
Andrzej Hołda

