
BZP.271-34/2011                              Swarzędz, dnia 23 . 11 . 2011r.
Nr pisma: BZP.271-0031/020/2011

dotyczy zamówienia publicznego na: 

Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, 
Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, 

Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego 
w Jasiniu, gm. Swarzędz

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

Zapytanie nr 1
Czy  w  przedmiarze  dot.  Swarzędz-Jasin,  ul.  Chabrowa  nie  powinny  zostać  zawarte  zasuwy  i 
kształtki dla węzła np. W1, W11 oraz bloki oporowe
Odpowiedź nr 1
W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  węzeł  W1  oraz  bloki  oporowe  zgodnie  z  technologią 
układania rur PE.

Zapytanie nr 2
Czy nie zapomniano o dodaniu przyłączy na ul. Chabrowej, Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, itd.?
Odpowiedź nr 2
Przetarg dotyczy budowy sieci wodociągowej bez przyłączy.

Zapytanie nr 3
Jakie projektuje się średnice studni wodomierzowej?
Odpowiedź nr 3
Projekt przyłączy stanowi odrębne opracowanie i nie należy brać ich pod uwagę, zatem studnie 
wodomierzowe nie są tematem tego opracowania.

Zapytanie nr 4
Czy drenaż jest elementem koniecznym do wykonania czy jest on tylko sposobem odwodnienia 
wykopu?
Odpowiedź nr 4
Drenaż należy rozumieć jako sposób odwadniania wykopu.

Zapytanie nr 5
Według załączonych do SIWZ przedmiarów robót podsypka i obsypka rurociągów jest wykonywana 
z  piasku,  natomiast  zasypka  z  gruntu  z  odkładu.  Czy  grunt  z  odkładu  będzie  odpowiedni  do 
utrzymania wymaganego wskaźnika zagęszczenia?
Odpowiedź nr 5
Projektuje się całkowitą wymianę gruntu, również zasypki.

Zapytanie nr 6
Zgodnie z opisem technicznym: pkt. 3 „Roboty ziemne” projektuje się całkowitą wymianę gruntu 
„Zagęszczenie warstwami do Szg = 0,98. 
Zgodnie z załączonymi przedmiarami przewidziano wymianę gruntu jedynie dla podsypki i obsypki.
Czy w związku z tym należy wykonać całkowitej wymiany gruntu.
Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje zawierające wykonanie tych robót.
Odpowiedź nr 6
Projektuje się całkowitą wymianę gruntu – podsypkę, obsypkę i zasypkę.



Zapytanie nr 7
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono:
a)  na  ulicy  Mieszka  od  posesji  nr  18  w  kierunku  ul.  Rutkowskiego  występuje  nawierzchni 
utwardzona z płyt żelbetowych – płyty spękane i uszkodzone w dużej części nie nadają się do 
ponownego wbudowania.
b) na ul. Grudzińskiego od Mieszka ud Leszka występuje nawierzchnia utwardzona tłuczniem
c)  na  ulicy  Kazimierza  na  wysokości  szkółki  ogrodniczej  występuje  nawierzchnia  utwardzona 
gruzem. 
W  przedmiarach  robót  dot.  budowy  sieci  wodociągowej  na  w/w  ulicach  brak  jest  pozycji 
zawierających wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych tych nawierzchni.
Prosimy  o  przedstawienie  rozwiązań  technologicznych  dot.  wykonania  rozbiórek  odtworzeń 
poszczególnych rodzajów nawierzchni i uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje z tym związane.
Odpowiedź nr 7
Nawierzchnie poszczególnych ulic należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym, ewentualne 
prace dodatkowe należy ująć w cenie oferty.

Zapytanie nr 8
W załączonych przedmiarach robót brak jest wskazanych w opisie technicznym oznakowania trasy 
wodociągu  za  pomocą  taśmy  lokalizacyjnej  oraz  drutu  miedzianego,  a  także  lokalizacji  zasuw 
i hydrantów za pomocą tabliczek na słupkach stalowych.
Brak również pozycji dotyczących utwardzenia wokół zasuw. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów 
robót o pozycje zawierające wykonanie tych robót.
Odpowiedź nr 8
Oznakowanie  rurociągu  należy  uwzględnić  w  montażu  rur,  natomiast  oznakowanie  zasuw 
i utwardzenie należy uwzględnić w cenie zasuw.

Zapytanie nr 9
W przedmiarze robót  na ul.  Chabrową brak  jest  pozycji  dot.  wykonania  węzła  nr  W1 Prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje zawierające wykonanie tych robót.
Odpowiedź nr 9
Węzeł W1 należy ująć w cenie ofertowej.

Zapytanie nr 10
Prosimy  o  dokonanie  zmiany  w  projekcie  umowy  §  8  (Wynagrodzenie  Wykonawcy)  poprzez 
wprowadzenie zapisu:
,.....Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie:
..........................zł brutto, słownie:........................zł brutto, w tym VAT......% "
Ewentualnie o wprowadzenie innego zapisu w umowie umożliwiającego uwzględnienie możliwej 
zmiany stawki podatku VAT i związanej z tym zmianą wartości brutto wynagrodzenia.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zmiany.

Zapytanie nr 11
Prosimy o  podanie  właściwej  długości  sieci  wodociągowej  na  odcinku  Gromadzka-Wójtowska-
Kmieca, ponieważ w przedmiarze jest 281,00m, natomiast według profili 598,56m.
Odpowiedź nr 11
Długość sieci na odcinku Gromadzka-Kmieca wynosi 598,56 m.

Zapytanie nr 12
Czy w przypadku węzła W12 w ul. Rutkowskiego montujemy wyłącznie trójnik DN150/80, zaś 
hydrant i  jego elementy (kolano stopowe, prostka żeliwna FF, zasuwa DN 80 ...)przyjmujemy 
jako elementy istniejące?
Odpowiedź nr 12
W węźle W12 hydrant jest istniejący, nie projektuje się jego wymiany. W węźle tym montuje się 
trójnik DN150/80

Zapytanie nr 13
Ulice, w których prowadzony jest wodociąg przynależą do Gminy Swarzędz, czy należy przyjąć 
koszt z tytułu przeprowadzania pomiarów zagęszczenia gruntów?  
Odpowiedź nr 13
Wykonawca  ma  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  program  zapewnienia  jakości  określając 
konieczność takich pomiarów i częstotliwość.



Zapytanie nr 14 wraz z odpowiedziami:
Po  zapoznaniu  się  z  projektem,  przedmiarem  i  po  wizji  lokalnej  stwierdziłem,  że 
w przedmiarach pominiętych zostało wiele pozycji, które wynikają z projektu. Uprzejmie proszę 
o uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarach:
1) Montaż króćców żel. FF fi-80 L=800mm przy każdym hydrancie.

Kształtki żeliwne należy uwzględnić w cenie ofertowej.
2) Całkowita wymiana grunty wraz z transportem i opłatą za składowanie.

Zakres robót mechanicznych czy ręcznych oraz technologię robót ziemnych niezbędnych do 
realizacji  zadania określa oferent  w cenie ofertowej. W przedmiarze określono globalną 
ilość mas ziemnych oraz niezbędną ilość piasku wymaganą technologicznie przy układaniu  
rur z PE.

3) Wykonanie podsypki i obsypki a nie tylko dostarczenie piasku.
j/w

4) Brak nakładów na wykopy ręczne, poszukiwawcze i ustalające przebieg trasy, kabli NN, SN, 
Telekom oraz gazu ś/ć. Na wielu odcinkach wodociąg projektowany jest bardzo blisko w/w 
uzbrojenia.
j/w

5) Brak nakładów na wykopy ręczne na „wcinkach" do istniejącego rurociągu i wykopy pod 
hydranty,  gdy  wykop o  dł.  l,5m wykonywany jest  pod  kablami.  Cyt.  „Prace  ziemne  w 
miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie."
j/w

6) Brak nakładów związanych z przejściem rurociągiem przez ulicę o nawierzchni asfaltowej 
(ul. Łowęcińska).
Sposób przejścia przez ul. Łowęcińską określa oferent. Koszt należy uwzględnić w cenie 
ofertowej.

7) W ul. Chabrowej brak nakładów na montaż armatury przy „wcince" w ul. Rutkowskiego.
Węzeł W1 należy ująć w cenie ofertowej.

8) W ul. Sołeckiej od. W31 do W35 występuje rurociąg PE-225 a w przedmiarze wykazano 
PK-180.
W ul. Sołeckiej od W31 do W35 jest zaprojektowana rura PE225 i taką należy wykonać.

9) Brak nakładów RiS związanych z wykonywaniem „wcinek" do istniejących rurociągów.
Nakłady R i S określa oferent w cenie ofertowej.

10) Brak  nakładów  na  zagęszczenie  zasypki  wykopu  do  Is=0,98  wymaganego  wg  opisu 
technicznego
Nakłady określa oferent w cenie ofertowej.

11) W  opisie  technicznym  projektu  oraz  na  rysunkach  podany  jest  producent  armatury  i 
kształtek  żeliwnych  firma  Hawle.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  materiałów 
innych producentów?
Szczegółowe wytyczne dotyczące armatury są zawarte w „Standardach materiałowych 
obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze  
działania  AQUANET S.  A.”  (patrz  tabela  nr  2).  Standardy ...”  dostępne są na stronie  
internetowej www.aquanet.pl   w kolumnie „OBSŁUGA KLIENTA” (przedostatnia pozycja).

12) Obrukowanie lub obetonowanie zasuw i hydrantów
Jak w odpowiedzi do zapytania nr 8.

13) Ułożenie taśmy lokalizacyjnej z wkładką.
Jak w odpowiedzi do zapytania nr 8.

14) Oznakowanie tabliczkami uzbrojenia
Jak w odpowiedzi do zapytania nr 8.

Zapytanie nr 15
W opisie technicznym do każdego z projektów mowa jest o tym, że przewiduje się całkowitą 
wymianę gruntu, co z kolei kłóci się z informacjami zawartymi w kosztorysach inwestorskich, 
gdzie mowa jest o tym, że dowożona jest ziemia wyłącznie na podsypkę oraz obsypkę rurociągu, 
proszę o uściślenie tej kwestii?
Odpowiedź nr 15
Jak w odpowiedzi do zapytania nr 6.

Zapytanie nr 16
Opis  techniczny  do  projektu  budowlanego  sieci  wodociągowej  w  ul.  Wójtowskiej,  Kmiecej, 
Gromadzkiej mówi o tym, że projekt przyłączy stanowić będzie odrębne opracowanie. Przedmiar 
ofertowy dla w/w budowy zawiera budowę sieci wodociągowej. Czy należy brać pod uwagę tą 
wycenę?

http://www.aquanet.pl/


Odpowiedź nr 16
Odpowiedź zamieszczona dnia 10 listopada 2011 r.

Zapytanie nr 17
Wnosimy   o   modyfikację   pkt.   10   ppkt.   5b)   Instrukcji   dla   Wykonawców, dotyczący 
przesłanek utraty wadium,  które  powinny się znaleźć w treści  gwarancji  wadialnej tak, aby 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych tiret   czwarty   odnosił   się   do   wszystkich 
wykonawców,   a   nie   tylko   do wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający poprawia tiret czwarty tak, że odnosi się on do wszystkich Wykonawców, a nie tylko 
do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zapytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie,  iż  warunki  płatności  przedstawione w par.  9 ust.  2 Wzoru  Umowy, 
dotyczące  konieczności  przedstawiania   przez  Wykonawcę  dowodu   zapłaty   na   rzecz 
podwykonawcy  wynagrodzenia   za   wykonane  roboty  objęte  przedmiotem  zamówienia,  nie 
dotyczą sytuacji, w której brak zapłaty   do   pełnej   wysokości    faktury   podwykonawcy 
wynika   z    faktu  zatrzymania    części    kwoty    z    faktury    tytułem   zabezpieczenia 
należytego wykonania     umowy,    na    skutek    niewniesienia   przez    podwykonawcę 
zabezpieczenia  w  formie  gwarancji,  zgodnie z warunkami umowy z podwykonawcą.
Odpowiedź nr 18
Relacje  wykonawcy  z  podwykonawcą  podlegają  indywidualnemu  kształtowaniu  przez  strony 
w kształcie  ograniczonym jedynie  postanowieniami  SIWZ.  Zapisy  co  do  wniesienia  gwarancji  
przez  podwykonawcę  pozostawiamy  uznaniu  Wykonawcy.  W  interesie  Wykonawcy  leży 
zabezpieczenie  i  dopilnowanie  czy  stosowne  zapisy  zabezpieczające  Wykonawcę  zostały  
wprowadzone  do  umowy  o  podwykonawstwo  jak  i  prawidłowo  wyegzekwowane 
w postanowieniach samej gwarancji mającej zabezpieczyć interesy Wykonawcy.

Zapytanie nr 19
W  nawiązaniu  do  zapisów  par.  16  Wzoru  Umowy  dotyczącego  kar  umownych,  wnosimy 
o  obniżenie  ich  wysokości  do  0,02%  wartości  wynagrodzenia  brutto  za  dzień  opóźnienia, 
o którym mowa w  ust. 1 pkt. b] i c). Jednocześnie prosimy o ustalenie maksymalnego limitu kar 
umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.

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  30.  11 .  2011r.  do godz.  10:00 (Biuro Obsługi  Interesanta – Kancelaria Urzędu,  parter). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30. 11 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

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


