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dotyczy zamówienia publicznego na  przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. 

Leśnej w Gruszczynie.

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

„ Pozycje 1 i 2 przedmiaru zakładają wykonanie wykopu w wywozem gruntu w ilości 161,56m3. 

Obliczenia wykonane według załączonego profilu podłużnego pozwalają ustalić, że wykop powinien 

wynosić minimum 600m3

Pozycje 3 do 7, dotyczące podsypki, obsypki i nadsypki łącznie wynoszą 266,174m3 .

Dowóz piasku na zasypki opisany w pozycji 8 to ilość 405,745m3.

Wszystkie wymienione pozycje, także po uwzględnieniu objętości wbudowanych urządzeń nie 

bilansują się

Jakie powinny być prawidłowe ilości przedmiarowe dla pozycji 1-8?”

Zapytanie nr 2

„W trakcie analizy przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego 06001-02 (sieć kanalizacji deszczowej 

+przyłącza wod-kan) stwierdzono, że podana ilość robót ziemnych 161,56m3 w pozycji nr 1 i 2 jest 

kilkakrotnie zaniżona. Proszę zatem o podanie prawidłowego przedmiaru”

Odpowiedź łącznie na zapytanie nr 1 i 2:

poz. 1. jest 161,56 powinno być 735,88

poz. 2 jest 161,56 powinno być 379,495

poz. 3 - prawidłowa, 50,25

poz. 4 - prawidłowa, 2,218

poz. 5 jest 97,279 powinno być 127,70

poz. 6 jest 113,10 powinno być 140,70

poz. 7 - prawidłowa, 3,327

poz. 8 - wykreślić

 
Ponadto w kosztorysie przedmiarowym  sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wod-kan należy 
dodać pozycje:
poz.95. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
             0,335

Strona 1 z 2



poz. 96. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład w gr. 
  kat. III

             306,62
poz. 97 . Wykopy liniowe o szer. 0,8 -1,5 pod fundamenty ,kolektory , rurociągi w gr. suchych  z
              wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. III - IV , głębokość do 3,0 m
              183,97
poz. 98 . Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III
               846,975

poz. 99. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 w ziemi kat. I - III
              uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami   

  samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz piasku do zasypki
               356,385
poz. 100. Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat.  I - III , wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Js= 0,98 846,975

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

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2008r., o godz. 10:45 w pokoju 207.

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

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