
BZP.341-11/07         Swarzędz, dnia 5 marca 2007r.

dotyczy zamówienia publicznego na  budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy 
Miłej, Spokojnej, Reymonta, Skłodowskiej – Curie i Kochanowskiego w Swarzędzu

Zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1
„Czy w związku z występowaniem wód gruntowych ilość godzin pompowania zostanie 
rozliczona wg dziennika pompowania? Nadmieniam, że dla wykonania 34 szt. wpustów i  
nabudowania 14 sztuk studni ( w tym 4 sztuk na podmurówce z cegły) ilość godzin 
pompowania przyjęta w kosztorysie ślepym jest moim zdaniem kilkakrotnie zaniżona ”
Odpowiedź:
Ilość godzin pompowania przyjęto szacunkowo. Uważając zmienny poziom wód 
gruntowych  - powinno się prowadzić dziennik pompowań.

Zapytanie nr 2
„W kosztorysie ślepym( przedmiarze) w poz. 2 dotyczącej wykopu z zasypaniem nakłady 
na  RiS  nie  uwzględniają  nakładów  na  uzyskanie  wymaganego  stopnia  zagęszczenia 
gruntu.”
Odpowiedź:
W przyjętej pozycji nakłady uwzględniają zagęszczenie do stopnia = 1.  ( w założeniach 
szczegółowych „Mechaniczne  roboty ziemne w wykopach   

      liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową OW Wronki" nie  
 ma nic o zwiększaniu nakładów RiS aby uzyskać odpowiedni stopień  zagęszczenia.
Porównując nakłady zagęszczarki w tej pozycji są one większe od pozycji np. 
201-02-36-03-00 dla której należy takie współczynniki stosować. 
W naszej pozycji 201-08-02-01-00 nakłady dla zagęszczarki = 0,059 m-g/m3
w pozycji 201-02-36-03-00 nakłady dla zagęszczarki = 0,031 m-g/m3 dla stopnia 
zagęszczenia = 0,95 aby uzyskać stopień 0,98 należy pomnożyć nakłady przez 
współczynniki 1,57 co daje 0,049 m-g/m3 a więc jest cały czas niższy od nakładu 
przyjętego w naszej pozycji. (dla stopnia 1 należy pomnożyć przez 1,86 co daje 0,58 m-
g/m3 czyli tyle co w naszej pozycji) 
Robociznę trudno jest w ten sposób porównać gdyż w naszej pozycji sacalona jest 
robocizna dla wykopu, umocnienia zasypu i zagęszczenia).

Zapytanie nr 3
„W kosztorysie  ślepym  nie  uwzględniono  wykopów  ręcznych  dla  zlokalizowania 
istniejącego  uzbrojenia  oraz  ręcznego  odkrycia  rurociągów  deszczowych  w  celu  
nabudowania na nich studni. Również brak nakładów na powieszenie ( zabezpieczenie)  
istniejącego uzbrojenia.”
Odpowiedź:
Nie uwzględniono wykopów ręcznych.Kolizje jeżeli występują na przykanalikach to 
głównie z  kanałem sanitarnym  - nie stwierdzamy konieczności wykonywać 
dodatkowych próbnych przekopów ręcznych
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Zapytanie nr 4
„W  kosztorysie  ślepym  nie  uwzględniono  wykopów  ręcznych  dla  zlokalizowania 
istniejącego  uzbrojenia,  mimo,  że  zabezpieczenie  tegoż  uzbrojenia  w  kosztorysie  
występuje.  Nie  uwzględniono  również  wykopów  jamistych  ręcznych  w  miejscu 
montowania nawiertki, ani wykopów jamistych mechanicznych w miejscu wykonywania 
studni.”
Odpowiedź:
Nie uwzględniono wykopów ręcznych ani jamistych - trudno jest znaleźć wytyczne co do 
wymiarów wykopów jamistych. Kolizje jeżeli występują na przykanalikach to głównie z 
kanałem sanitarnym  - nie stwierdzamy konieczności wykonywać  dodatkowych próbnych 
przekopów ręcznych.

Zapytanie nr 5
„W opisie technicznym podano, że należy montować studnie wodomierzowe fi  1200 a 
kosztorys przewiduje fi 1000. Ponadto, nieprawidłowo policzono potrącenia za każde 0,5  
różnicy głębokości.(poz. 18) ”.
Odpowiedź:
Studnia powinna być 1200  a nie 1000mm aczkolwiek dokumentacja dopuszczała 
studzienki EWE czyli o średnicy Ø400mm.Przy wykonaniu studni rewizyjnych o głębokości 
mniejszej niż 3,0 m odlicza się odpowiednio nakłady dodatkowe na każde rozpoczęte 0,5 
m głębokości mniejszej  od 3,0 m.

Zapytanie nr 6
„W kosztorysie ślepym( przedmiarze) w poz. 2 dotyczącej wykopu z zasypaniem nakłady 
na  RiS  nie  uwzględniają  nakładów  na  uzyskanie  wymaganego  stopnia  zagęszczenia 
gruntu.”?
Odpowiedź:
W przyjętej pozycji nakłady uwzględniają zagęszczenie do stopnia = 1. 

      ( w założeniach szczegółowych „Mechaniczne  roboty ziemne w wykopach   
      liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową OW Wronki" nie  
      ma nic o zwiększaniu nakładów RiS aby uzyskać odpowiedni stopień  zagęszczenia.

Porównując nakłady zagęszczarki w tej pozycji są one większe od pozycji np. 
201-02-36-03-00 dla której należy takie współczynniki stosować. 
W naszej pozycji 201-08-02-01-00 nakłady dla zagęszczarki = 0,059 m-g/m3
w  pozycji  201-02-36-03-00  nakłady  dla  zagęszczarki  =  0,031  m-g/m3  dla  stopnia 
zagęszczenia  =  0,95  aby  uzyskać  stopień  0,98  należy  pomnożyć  nakłady  przez 
współczynniki  1,57  co  daje  0,049  m-g/m3  a  więc  jest  cały  czas  niższy  od  nakładu 
przyjętego w naszej pozycji. (dla stopnia 1 należy pomnożyć przez 1,86 co daje 0,58 m-
g/m3 czyli tyle co w naszej pozycji) 
Robociznę  trudno  jest  w  ten  sposób  porównać  gdyż  w  naszej  pozycji  sacalona  jest 
robocizna dla wykopu, umocnienia zasypu i zagęszczenia).

Zapytanie nr 7
„Jak wynika z podanych w opisie technicznym poziomów występowania wód gruntowych, 
roboty  na  przyłączach  wodociągowych  będą  wykonywane  znacznie  poniżej  tych 
poziomów.  W  kosztorysie  nie  uwzględniono  odwodnienia  wykopów.  Czy  zostanie  to 
rozliczone wg faktycznych nakładów( dziennika pompowania)?”
Odpowiedź:
Ilość godzin pompowania przyjęto szacunkowo. Uważając zmienny poziom wód 
gruntowych  - powinno się prowadzić dziennik pompowań.

Strona 2 z 4



Zapytanie nr 8
„Czy w przypadku znacznego wydłużenia procedury przetargowej ( zawarcia umowy w 
terminie powyżej 30 dni od otwarcia ofert) Zamawiający przewiduje zmianę wymaganego  
terminu zakończenia budowy? ”
Odpowiedź:
Zamawiający określił termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2008 roku jako termin 
maksymalny. W momencie ewentualnego znacznego przedłużania się procedury 
przetargowej a tym samym przedłużania się terminu podpisania umowy, Zamawiający 
przeanalizuje ponownie czas realizacji zadania w związku z terminem podpisania umowy i 
podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie przedłużaniu terminu realizacji 
zadania. 

Zapytanie nr 9
„czy  w  przypadku  wystąpienia  ujemnych  temperatur  uniemożliwiających  prowadzenie 
robót termin zakończenia budowy zostanie przesunięty o okres przerwy w robotach ?”
Odpowiedź:
Zamawiający  będzie  rozważał  fakt  przesunięcia  lub  nie  terminu  realizacji  zadania  ze 
względu  na  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  jego  realizację  w momencie  ich 
wystąpienia.

Zapytanie nr 10
„Proszę  o  jednoznaczną  odpowiedź,  czy  Zamawiający  przewiduje  fakturowanie 
częściowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający  określił  sposób  płatności  i  fakturowania  w  projekcie  umowy  w  §  9  w 
związku z § 12. Zamawiający będzie odbierał prace ulegające zakryciu w sposób opisany 
w  §  12,  a  Wykonawca  będzie  wystawiał  faktury  po  podpisaniu  przez  obie  strony 
protokołów odbioru poszczególnych zakresów prac. Jest więc to niewątpliwie częściowy 
sposób fakturowania.

Zapytanie nr 11
„W projekcie  umowy par.2  b  użyte  jest  określenie"  Wykonawca  oświadcza,  że  przed 
podpisaniem umowy badał teren budowy" - co to konkretnie oznacza. Czy oznacza to to  
samo co zapoznanie się z terenem budowy?”
Odpowiedź:
Słowo badał  oznacza zapoznanie się z lokalizacją gdzie będzie odbywała się realizacja zadania, 
porównanie  zakresu  projektowego  ze  stanem rzeczywistym –  realnym,  zdobycie  wiedzy  co  do 
umiejscowienia placu budowy i warunków tam panujących.

Zapytanie nr 12
„Na jakiej  podstawie i  w jakim celu  Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy na 
kwotę  równą  całkowitemu  wynagrodzeniu?  W  przypadku  robót  liniowych  tj.  budowy 
nawierzchni  kilku  ulic,  z  których  każda  stanowi  odrębny  element,  nie  istnieje  żadna 
możliwość zniszczenia lub szkody całości inwestycji.(szczególnie drogowej). 
Taki wymóg jest całkowicie niezrozumiały i powoduje zbędne zwiększenie kosztów 
inwestycji.”

Odpowiedź:
Zamawiający ma prawo do ustalania różnych form zabezpieczenia umowy. Jedną z nich 
jest zastosowany w tym przypadku wymóg zawarcia kontraktowej polisy OC, stosowany 
dość powszechnie przy zawieraniu tego typu umów. Należy również zwrócić uwagę na 
fakt, iż wskazana polisa obejmuje swoim zakresem szereg zdarzeń losowych a nie tylko 
zniszczenie lub szkodę całości inwestycji.
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Ponad  to  Zamawiający  wprowadza  modyfikacje  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  dokumentacji  technicznej.  W  opublikowanej  na 

stronie internetowej dokumentacji Zamawiający omyłkowo nie zamieścił dokumentacji z 

zakresu telekomunikacyjnego, co w dniu dzisiejszym uzupełnia.

Zamawiający  w  związku  z  powyższymi  modyfikacjami  treści  Specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia i  art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża 

termin składania ofert przetargowych do dnia 27 marca 2008r, do godz. 10:00 (pokój 

202). Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 marca 2008r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w 
składanych ofertach przetargowych.

................................................ ...................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji) (podpis Kierownika Jednostki)
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