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Wyjaśnienia  treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową 
skrzyżowania w ulicach Średzkiej, Polnej, Rabowickiej w Swarzędzu”

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

Zapytanie nr 1
Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyległymi wodociągami w 
ulicy! Średzkiej w Zalasewie zawiera Mapę zasadniczą, na którą naniesiono projektowany 
wodociąg  w  kolorze  czarnym,  co  w  sposób  znaczący  utrudnia  odróżnienie  jej  od 
krawędziami  istniejących  obiektów  budowlanych.  Proszę  o  zamieszczenie  mapy  z 
naniesioną  projektowaną  siecią  wodociągową  w  kolorze  zgodnym  z  normą  PN-B- 
01700:1999 Wodociągi i kanalizacja : urządzenia I sieć zewnętrzna : oznaczenia graficzne, 
czyli niebieskim.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej plany sytuacyjny z 
wykolorowaną projektowaną siecią wodociągową.

Zapytanie nr 2
Zgodnie  z  Decyzją  nr  6669/10  zezwalającą  na  budowę  sieci  wodociągowej, 
„podczas  robót  ziemnych,  przy  realizacji  Inwestycji,  ustala  się  konieczność 
prowadzenia  badań  archeologicznych  w  zakresie  uzgodnionym  z  właściwymi 
służbami ochrony zabytków". Proszę o potwierdzenie, że powyższy wymóg zostanie 
spełniony siłami oraz na koszt Inwestora.
Odpowiedź nr 2
Koszty badań archeologicznych będą po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 3
Plany sytuacyjne ronda dla zakresu decyzji wojewody oraz zakresu decyzji starosty 
sporządzono na różnych mapach zasadniczych. Proszę o wyjaśnienie przebiegu granic 
działek w rejonie skrzyżowania ul. Średzkiej 1 Słonecznej (na obu planach sytuacyjnych 
Jest różny przebieg) .
Odpowiedź nr 3
Plan sytuacyjny  przebudowy skrzyżowania opublikowany w zakresie decyzji Starosty jest 
aktualny.

Zapytanie nr 4
W związku z niejasną odpowiedzią na pytanie nr 15 zamieszczoną w wyjaśnieniach z dnia 
13.05.2013r., prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do opracowania 
oferty:
1) Prosimy o podanie jednoznacznie treści opisu pozycji nr 4.1. w przedmiarze robót dla branży 
telekomunikacyjnej.
2) Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 4.1. należy ująć ryczałtowo wycenę kabli zawartych 



w zestawieniu materiałów w poz. 8 + 12 zamieszczonym w przedmiarze robót - branża 
telekomunikacja? Czy kabli tych nie ujęto w odpowiednich pozostałych pozycjach tego 
przedmiaru.
Brak jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania może spowodować różnice 
kosztorysowe w złożonych ofertach przetargowych przez co staną się one 
nieporównywalne.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że przedmiar robót dotyczący robót telekomunikacyjnych 
opracowany został za pomocą programu Zuzia. Program ten w części materiały i dotyczy 
to również kabli zawiera zakładkę RMS. Materiały z poszczególnych pozycji są tam w 
pamięci i pokazują się po jej rozwinięciu w zakładce RSM. Żeby kable się tam znalazły 
należy je tam wprowadzić i jest to punkt 4.1. a 1m, jest jednostką miary kabli. Kable te 
występują w tabeli materiałów podstawowych.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)


