
BZP.341-28/2008   Swarzędz, dnia 13 maja 2008r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dot.  zamówienia publicznego na budowę kolektora deszczowego 
Swarzędz – Południe do Stawów Antonińskich.

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

Zapytanie nr 1:

„„Prosimy o wyjaśnienie pojawiającego się w następujących pozycjach przedmiaru robót sformułowania 

„korekta obmiaru”, z czego wynika korekta, nr poz. 38, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 85, 86, 

103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 161, 218, 259, 398, 399, 400, 402, 404, 424, 425, 426, 433, 

436”

Odpowiedź 1:

Sformułowanie „korekta obmiaru” w poz. 38, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 85, 86, 103, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 161, 218, 259, 398, 399, 400, 402, 404, 424, 425, 426, 433, 436 zostało 

wprowadzone przez Biuro Projektów wykonujące na zlecenie Zamawiającego dokumentację projektową 

jako element pomocniczy przy opracowaniu wersji roboczej przedmiaru robót.

Przedmiar robót został skorygowany.

Zapytanie nr 2:

„Po wizji lokalnej w rejonie posadowienia zbiornika retencyjnego stwierdzono niedawno nawiezione 

masy ziemne w ilości ok. 20 000 m³.

Prosimy o odpowiedź, czy powyższy stan został uwzględniony w odpowiednich pozycjach przedmiaru 

robót oraz pozostałych przekazanych materiałach przetargowych.”.

Odpowiedź 2:

Tak, przedmiar robót został skorygowany z uwzględnieniem stanu faktycznego (dodatkowo 

nawiezionych mas ziemnych)  w rejonie posadowienia zbiornika retencyjnego.



Zapytanie nr 3:

„Czy masy ziemne przywożone i składowane na trasie rurociągu deszczowego oraz zbiornika 

retencyjnego stanowią wysypisko odpadów tymczasowe i w związku z tym zostaną usunięte przez 

podmioty je tam składujące, przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę, a teren budowy przywrócony 

do stanu pierwotnego, zgodnego z profilami zawartymi w dokumentacji technicznej?”.

Odpowiedź 3:

Masy ziemne przywożone i składowane na trasie rurociągu deszczowego oraz zbiornika retencyjnego 

nie zostaną usunięte przed rozpoczęciem prac związanych z budową kolektora deszczowego a teren 

budowy nie będzie przywrócony do stanu pierwotnego, zgodnego z profilami zawartymi w 

dokumentacji technicznej.

Przedmiar robót został skorygowany z uwzględnieniem stanu faktycznego (dodatkowo nawiezionych 

mas ziemnych) w rejonie posadowienia zbiornika retencyjnego i odcinka rurociągu deszczowego.

Skorygowany przedmiar robót jest załączony do dokumentacji na stronie zamawiającego.

W związku z powyższymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze 

zmianami). Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert z dnia 16 maja 2008 na 

dzień 20 maja 2008 roku: złożenie ofert do godz. 9:00 otwarcie ofert o godz. 9:30


