
BZP.341-13/09         Swarzędz, dnia 16 marca 2009r.

dotyczy zamówienia publicznego na  przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ul. 

Kórnicką i ul. Wilkońskich

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

„ W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej: „Projekt budowlano-wykonawczy :

KANALIZACJA DESZCZOWA" na rysunkach nr 1 i nr 2 wskazane jest wykonanie 2 sztuk ( wlot Wl

i W2) wlotów do zaprojektowanych do wykonania kanałów deszczowych. Brak jest rysunków 

konstrukcyjnych tych wlotów, ponadto ich wykonanie nie jest uwzględnione ani w przedmiarach 

robót.

Prosimy o załączenie schematów oraz rys. konstrukcyjnych tych wlotów oraz o uzupełnienie właściwych 

przedmiarów robót.”

Odpowiedź:

Zgodnie  z  informacją  od  konstruktora  firmy  „Most”  nie  wymaga  jest  specjalna 

konstrukcja  przedmiotowych wlotów z  rowu do  projektowanej  kanalizacji  deszczowej. 

Skraj dna ścieku należy umocnić pojedynczą palisadą z kołków drewnianych dn 10 cm na 

długości 2.0m w górę cieku, następnie skarpy należy wyprofilować i wykonać dokładne 

zadarnienie ziemią i obsiać trawą. Dopuszcza się zastosowanie świeżej faszyny liściastej i 

wiklinowej do konstrukcji umocnień brzegów ścieków.

Zapytanie nr 2

„W  załączonym  do  SIWZ  przedmiarze  robót;  „branża  sanitarna"  dział 1.1  poz.  5 z  obliczeń

pomocniczych sporządzającego przedmiar wynika ,że należy przyjąć ilość 45,52 m3,  natomiast w

kolumnie" Razem" podstawiona jest ilość 8,030 m3.

Prosimy o podanie właściwej ilości robót do skalkulowania.”

Odpowiedź:

Przywołane są inne pozycje przedmiarowe niż są w rzeczywistości, dostarczone w pdf. 

Przywołane w kolumnie RAZEM są błędne, prawidłowe są przywołane wcześniej – czyli 

45,52m3 
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Zapytanie nr 3

„W załączonym  do  SIWZ  przedmiarze  robót;  „branża  sanitarna"  dział 2.3  poz.  38  z  obliczeń

pomocniczych sporządzającego przedmiar wynika ,że należy przyjąć ilość 60,076 m3,   natomiast

w  kolumnie" Razem" podstawiona jest ilość 70,076 m3.

Prosimy o podanie właściwej ilości robót do skalkulowania.”

Odpowiedź:

Przywołane są inne pozycje przedmiarowe niż są w rzeczywistości, dostarczone w pdf. 

Przywołane w kolumnie RAZEM są błędne, prawidłowe są przywołane wcześniej – czyli 

60,076 m3

Zapytanie nr 4

„W załączonym do SIWZ przedmiarze robót; „branża sanitarna"   dział 3.1 poz. 41 oraz 42 z 

obliczeń pomocniczych sporządzającego przedmiar wynika ,że należy przyjąć ilość 347,186 m3, 

natomiast w  kolumnie" Razem" podstawiona jest ilość 261,600 m3. Prosimy o podanie właściwej 

ilości robót do skalkulowania.”

Odpowiedź:

Przywołane są inne pozycje przedmiarowe niż są w rzeczywistości, dostarczone w pdf. 

Przywołane w kolumnie RAZEM są błędne, prawidłowe są przywołane wcześniej – czyli 

347,186 m3

Zapytanie nr 5

„W załączonym do SIWZ przedmiarze robót; „branża sanitarna" dział 3.2 poz. 50 z obliczeń

pomocniczych sporządzającego przedmiar wynika ,że należy przyjąć ilość 672,000 godz.,

natomiast w   kolumnie" Razem" podstawiona jest ilość 240,000 godz.

Prosimy o podanie właściwej ilości robót do skalkulowania.”

Odpowiedź:

Przywołane są inne pozycje przedmiarowe niż są w rzeczywistości, dostarczone w pdf. 

Przywołane w kolumnie RAZEM są błędne, prawidłowe są przywołane wcześniej – czyli 

672,000 godz.

Zapytanie nr 6

„Przedstawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie podaje precyzuje dostatecznie

jasno, w jakiej formie Zamawiający oczekuje przedstawienia kosztorysu ofertowego.

Czy i w jakiej postaci wymagany jest kosztorys ofertowy”

Odpowiedź:

Załączona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokładnie określa w rozdziale 3 wymagane 

przez Zamawiającego dokumenty. W wykazie nie ma kosztorysów ofertowych, co oznacza, że 

wspomniane nie są wymagane ze względu na ryczałtową cenę wykonania przedmiotowego zadania
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Zapytanie nr 7

„Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zestawienia wszystkich kosztorysów ofertowych jakie należy 

załączyć do oferty wraz z podaniem ilości ich pozycji”

Odpowiedź:

Załączona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące kosztorysy przedmiarowe:

1. inwentaryzacja zieleni 18 pozycji

2. branża sanitarna 67 pozycji

3. roboty drogowe 81 pozycji

4. konstrukcja studni kanalizacyjnych 152 pozycje

5. kolizje telekomuniakcyjne 61 pozycji

6. kolizje elektroenergetyczne 65 pozycji.

Zamawiający nie wymaga (jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 6) składania kosztorysów 

ofertowych.

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  23  marca  2009r,  do  godz.  10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 marca 2008r., o godz. 10:45 w pokoju 410.

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

...................................................
  (podpis Kierownika Jednostki)
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