
BZP.341-60/08         Swarzędz, dnia 22 lipca 2008r.

dotyczy zamówienia publicznego na  budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem  w ulicy 
Tortunia 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
„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności; według Opisu technicznego pkt. 5.2.1- - Roboty
montażowe,    studnie    rewizyjne    należy    wyposażyć   wc    włazy    żeliwne    typu
przejazdowego D400  z  pokrywami wypełnionymi betonem z wentylacją, natomiast
według informacji na rysunku nr 4 - Deszczowa studnia rewizyjna, włazy żeliwne są
niewentylowane. Jaki rodzaj włazów należy przyjąć?”

Odpowiedź:
Należy przyjąć włazy żeliwne typu przejazdowego D 400 z pokrywami wypełnionymi 
betonem z wentylacją jak w Opisie technicznym pkt.5.2.1 i poprawić na rysunku nr 4 opis 
na z niewentylowanych wentylowane.

Zapytanie nr 2
„Zwracamy  się   z prośbą  o   wyjaśnienie   rozbieżności:   w  Specyfikacji  technicznej
kanalizacji deszczowej - STS 00022 i na rysunku nr 4 - Deszczowa studnia rewizyjne
wyszczególniono 39 szt. studni rewizyjnych fi  1000 mm natomiast w przedmiarze
robót wyszczególniono  13 studni.  Prosimy o określenie, jaką ilość studni należy
przyjąć w wycenie”

Odpowiedź:
Należy przyjąć jak w kosztorysie poz. 19  - 13 szt studni rewizyjnych. Należy wykreślić 
z opisu wyliczenia szt 26 -studnie chłonne a w pozycji 19.1. dodać montaż studni 
chłonnych dn 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3,0 m w ilości szt 26.

Zapytanie nr 3
„Zwracamy się z prośbą o przesłanie dla zakresu: Kanalizacja deszczowa + wpusty,
przedmiaru robót  (kosztorysu ślepego) z wyszczególnioną podstawą wyceny wg
katalogów KNR”

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy wykorzystać do wyceny załączony 
przedmiar robot z wyszczególnioną podstawą wyceny w odniesieniu do Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Strona 1 z 3



 Zapytanie nr 4
„W opisie technicznym w pkt.5.2.1  oraz 5.2.2. zapisano: „przyjąć pełną wymianę
gruntu" natomiast kosztorys ślepy wymiany gruntu nie uwzględnia. Co w przypadku,
gdy grunt rodzimy nie będzie się nadawał do zagęszczenia?”

Odpowiedź:
W opisie technicznym w pkt.5.2.1 przyjęto pełną wymianę gruntu w ramach podsypki i 
obsypki oraz nadsypki. W pozostałym zakresie ujętym w/w opracowaniem należy 
wykorzystać grunt rodzimy bez kamieni.

 Zapytanie nr 5
„Według     opisu  technicznego  wymagany   stopień  zagęszczenia  wynosi  Js=0,98,
natomiast kosztorys nie uwzględnia odpowiedniego dodatku z tego tytułu.(KNR 2-01
tab 9907)”

Odpowiedź:
Należy w kosztorysie dz.1.1. pozycja 9 uzupełnić przedmiar o współczynnik (dla Js = 
0,98) = 1,57

 Zapytanie nr 6
„W   robotach   ziemnych   przyjęto 85%   ilości gruntu na odkład, co jest absolutnie
niewykonalne.   Ulica   ma   szerokość   8m,   wszystkie   posesje   są  zabudowane   i
opłotowane, a w środku ulicy ma być budowany kanał o średniej głębokości 3,Om i
średniej  szerokości  wykopu  l,4m.  Chcąc wykonywać  roboty  zgodnie ze sztuką
budowlaną, warunkami technicznymi i BHP, a także ograniczyć do niezbędnego
minimum  uciążliwość  dla mieszkańców,  należałoby  przyjąć  odwiezienie  całego
urobku na tymczasowe składowisko a następnie dowiezienie na wykop po ułożeniu
odcinka rurociągu.”

Odpowiedź:
Należy przyjąć wartości jak w kosztorysie, gdyż roboty wykonywane na odkład w tej 
ilości pozwolą na sukcesywne zasypywanie wykopów gruntem rodzimym do pełnej 
wysokości. Zasypkę wykopów robimy sukcesywnie, właśnie z uwagi na nie stwarzanie 
zbytnich utrudnień mieszkańcom, celem zapewnienia dojazdów do posesji.

Zapytanie nr 7
„W poz.  8 i 9 potrącono ilość gruntu pokrywającą się z tzw.  „korytem"- czyli
narzucono aby pas drogi o szer. l,4m i głęb. 0,4m biegnący środkiem jezdni nie był
zasypywany po wykonaniu kanału, lecz pozostawiony do czasu korytowania pod
nawierzchnię.”

Odpowiedź:
Należy przyjąć wartości jak w kosztorysie poz. 8 i 9, gdyż roboty wykonywane na odkład w 
tej ilości pozwolą na sukcesywne zasypywanie wykopów gruntem rodzimym do pełnej 
wysokości, gdyż wielkość korytowania ( 481,12 m3) nie przekracza ilości uwzględnionego 
dowozu gruntu z uwagi na obsypkę i nadsypkę ( poz. 6 + poz. 7 = 753,02 m3)
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Zapytanie nr 8
„Według projektu do wykonania jest łącznie 38  studni rewizyjnych i chłonnych.
Natomiast w kosztorysie poz. 19 występuje 13 szt. studni. Ponadto w poz. 20 błędnie
wyliczono dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości. Według obowiązujących zasad
dodatek ( tak plus jak i minus) należy liczyć do poszczególnych studni. Z analizy
profilu wynika, że powinno być 34 dodatki.”

Odpowiedź:
Należy przyjąć wartości jak w kosztorysie poz. 19 = 13 szt -  studnie rewizyjne oraz 
wykreślić z opisu wyliczenia szt 26 - studnie chłonne. Ponadto  dodać poz. 19.1. montaż 
studni chłonnych dn 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3,0 m - szt 26.
W poz. 20 należy wykreślić z opisu wyliczenia zapis 0,29 x 13 x 2 =7,52 oraz 0,18 x 26 x 
2 = 9,36 m, a wprowadzić w opisie wyliczenia dodatków zapis:
a) 1 -1 -1 -1 -2-2-1 -1 +1 +2 +2+2+1=0   ( 0,5 m)- studnie rewizyjne
b) -1+2 x 9 +1x 6 + 3 x 3 + 4 x 5 = + 52 ( 0,5 m) - studnie chłonne
Ilość = + 52 dodatki.

Zapytanie nr 9
„W oparciu o rozdział 1 pkt 2 SIWZ dla przedmiotowego zadania proszę o 
wyjaśnienie i podanie prawidłowej wartości dla poz. 19 d.1.1.2 przedmiaru robót -
(branża sanitarna).
Zgodnie z przedmiarem Zamawiający wskazuje w kolumnie „razem" 13. szt. studni 
natomiast w projekcie i w obliczeniach pomocniczych do tej pozycji widnieje 
wartość 39 szt.
Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką ilość studni należy wycenić i wprowadzić do 
kosztorysu ofertowego.”

Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w odpowiedzi na zapytanie nr 2 i 8.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert z 
24.07.2008 godzina 10:00 – złożenie ofert  i 10:30 – otwarcie ofert, na dzień 30.07.2008 r, 
złożenie ofert o godzinie 10:00, otwarcie ofert o godzinie 10:30.
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