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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: 

Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej w Swarzędzu”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W    zestawienie    podstawowych    materiałów    w    Specyfikacji    Technicznej Wykonania 

i  Odbioru    Robót    Budowlanych    w    pkt    3.2.3.    Zestawienie podstawowych   materiałów   oraz 

w   zestawieniu   materiałów   z   kosztorysu ofertowego występują różnice w ilościach. Prosimy o 

odpowiedź, które ilości przyjąć do wyceny i ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.

I tak dla - oświetlenia
Lp. Materiał Ilość wg 

specyfikacji
Jedn Ilość wg 

przed niaru 
robót

1 Kabel YAKY 4x25mm2 0,4kV 1650 m 1716
2 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 1540 m 1601,6
3 Folia niebieska szer. 30cm 1450 m 1376
4 Opaska kablowa 180 szt 215,52
5 Piasek 5,6 m3 171,999
6 Przepust DVK 0110 (niebieski) 315 m3 327,6
7 Oprawa np. SGS203 100W 30 szt 12
8 Słup stalowy uliczny ośmiokątny h=9m 

np. Toronto
27 szt 27

9 Fundament prefabrykowany MS 27 szt 27
10 Wysięgnik pojedynczy dł. 1m 5 szt 5
11 Wysięgnik podwójny o kącie rozwarcia 

1800 dł1m.

4 szt 4

12 Wysięgnik potrójny o kącie rozwarcia 
1200 dMm.

1 szt 1

13 Źródło światła sodowe, wysokoprężne z 
zapłonnikiem niezintegrowanym 100W

30 szt 30

14 Oprawa typu LED, LU4 (SL4M) 3 szt 3
15 Pręt stalowy miedziowany 02Omm dł. 3m 60 szt 60



16 Tabliczka bezpiecznikowa typu 
TB1 z wkładką 6A

22 szt 23

17 Tabliczka bezpiecznikowa typu 
TB2 z wkładkami 6A

5 szt 5

18 Przewód YDY 3x1,5mm2 340 m3 322,4
19 Szafka oświetleniowa z wyposażeniem 

jak na schemacie + typowy 
fundament

1 szt 1

„

Zapytanie nr 2
„W zestawienie podstawowych materiałów w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  w  pkt  4.2.4.  Zestawienie  materiałów,  występują  rury  dla  zabezpieczenia  kabli 

istniejących w ilości:

- rura ochronna DVK160       - 130 m

- rura ochronna DVK110       - 60 m

Rury  te  nie  występują  w  kosztorysie  ofertowym.  Prosimy  o  odpowiedź,  czy  rury  te  należy 

uwzględnić w wycenie i o ewentualną korektę kosztorysu ofertowego”.

Zapytanie nr 3
„W związku z brakiem kosztorysu ofertowego w dokumentacji na całość zadania prosimy o podanie 

formy w jakiej ma zostać przygotowana wycena na w/w kontrakt?”

Odpowiedź na zapytanie nr 1,2 i 3
Przedkładamy  poprawiony  przedmiar  robót  oraz  przedmiar  -  robót  ofertę  dla  branży 
elektrycznej,  które  zawierają  poprawne  zestawienie  materiałów,  co  winno  zostać  
uwzględnione w przygotowaniu ceny ofertowej.
(W związku z powyższym załączamy dwa obowiązujące pliki z poprawionymi przedmiarami).

Zapytanie nr 4
Prosimy o  sprecyzowanie  czy kwota  wymieniona  w projekcie  umowy opiewająca  na  2957680 jest 

kwotą  brutto  czy  netto.  Prosimy  również  o  wyjaśnienie  dotyczące  płatności  czy  Zamawiający 

przewiduje rozliczenie ryczałtowe za wykonanie zadania czy obmiarowe, dotyczy również robót nie 

ujętych w kosztorysie ofertowym a koniecznym do wykonania przedmiotu oferty.
Odpowiedź nr 4
Kwota wymieniona w projekcie umowy opiewająca na 2.957.680,00 zł jest kwotą brutto. Zamawiający  
przewiduje rozliczenie obmiarowe, na podstawie kosztorysów powykonawczych, dotyczy to również 
robót nie przewidzianych.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
27 . 04. 2010r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 27 . 04 . 2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

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


