
BZP.271-43/2012                                      Swarzędz, dnia  31.12.2012r.
Nr pisma: BZP.271-0043/009/2012

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa chodnika w ulicach: Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z 
odwodnieniem”

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

Zapytanie 1
W ulicy Dworskiej zlokalizowany jest w pobliżu szkoły próg zwalniający.
W załączonym do SIWZ przedmiarze kanalizacji brak pozycji obejmujących rozbiórkę, utylizację i 
odtworzenie progu zwalniającego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź 1
W cenie  ofertowej  należy  przyjąć  odtworzenie  progu  zwalniającego  z  nowych  materiałów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącego progu (kostka brukowa, gruz betonowy) należy 
dostarczyć na teren Składowiska  Odpadów Komunalnych w Rabowicach.  Materiały  te  będą 
przyjmowane  nieodpłatnie.

Zapytanie 2
W załączonym do SIWZ przedmiarze kanalizacji  brak pozycji  obejmujących wywóz i  utylizację 
materiałów  z  rozbiórki  nawierzchni.  Prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  robót.
Odpowiedź 2
Materiał pochodzące z rozbiórki  (beton asfaltowy, gruz betonowy) należy dostarczyć na teren 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach. Materiały te będą przyjmowane nieodpłatnie.

Zapytanie 3
W załączonym do SIWZ przedmiarce kanalizacji dział 5.2 brak pozycji obejmujących utylizację 
gruntu na wysypisku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź 3
Masy  ziemne  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie,  cena  ofertowa  winna  zawierać 
utylizację gruntu.

Zapytanie 4
Wg załączonego do SIWZ uzgodnienia Gminnej Spółki Wodno -Melioracyjnej należy wykonać 
przeczyszczenie istniejącego odcinka kanału na długości 600,0 m oraz dodatkowo nabudować 
minimum 4 szt studni rewizyjnych. W przedmiarze kanalizacji brak jest pozycji obejmujących 
wykonanie tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź 4
W cenie ofertowej należy ująć przeczyszczenie kanalizacji na odcinku 600,0 m i nabudowanie 4 
szt. studni rewizyjnych.

Zapytanie 5
W  opisie  technicznym  odwodnienia  nawierzchni  dla  w/w  znajduje  się  następujący  zapis: 
„istniejący  kanał  zlokalizowany  w  ul.  Budowlanej  należy  przeczyścić  na  długości  600f0mb  i 
nadbudować na nim min. 4 szt,  studni rewizyjnych — zgodnie z uzgodnieniem  z właścicielem tego 
kanału  Gminną  Spółką  Wodno  -  Melioracyjną  w  Swarzędzu  z  dnia
24.09,2012". Powyższe prace nie zostaty ujęte w załączonym przedmiarze, w związku z czym prosimy 
potwierdzenie  iż  powyższe  prace  należy  uwzględnić  w  wycenie  i  dodanie  ich  do  załączonych 
przedmiarów.



Odpowiedź 5
Jak w odpowiedzi powyzej na pytanie nr 4.

Zapytanie 6
Z  dokumentacji  technicznej  odwodnienia  nawierzchni  dla  w/w  zadania  a  szczególności  planu 
sytuacyjnego (rysunek nr 2) oraz zestawiania wpustów (rysunek nr 10) wynika iż jest 9 wpustów w 
ul.  Dworskiej  i  3  wpusty  w  ul.  Szkolnej,  natomiast  w  załączonym
przez  Zmawiającego przedmiarze  jest  odpowiednio  7 i  2  wpusty.  Prosimy o  uściślenie  która  ilość 
wpustów jest prawidłowa i o ewentualna korektę przedmiarów.
Odpowiedź 6
Prawidłowa ilość wpustów w ul. Dworskiej – 9 szt. w ul. Szkolnej – 3 szt

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)


