
                                                             Swarzędz, dnia   13.05.2013r.
Nr pisma: BZP.271-0012/011/2013
BZP.271-12/2013

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
Prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że nie posiada kosztorysów wersji edytowalnej.

Zapytanie nr 2
Prosimy o określenie frakcji na podbudowę z tłucznia kamiennego (poz. 24, 25, 66, 
67, 68 kosztorysu budowa chodnika ul. Średzkiej w Swarzędzu).
Odpowiedź nr 2
Parametry  kruszywa  zostały  określone  w  ST  D-04.04.00  
i ST D-04.04.02

Zapytanie nr 3
dot. AC 22 P 1 AC 16 W: prosimy o zmianę wymagań dla kruszywa grubego do mma I 
dostosowanie ich do wymagań obowiązujących WT-l z 2010 r. Obecnie wymagania zawarte 
w sst są stanowczo zawyżone jak na warstwę podbudowy i wiążącą.
Odpowiedź nr 3
MMA wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi na budowę skrzyżowania 
opracowanymi w 2012 r. (podającymi wymagania zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 
oraz dokumentami WT-1 2010 i WT-2 2010).

Zapytanie nr 4
Prosimy o możliwość zastosowania kruszywa niełamanego drobnego do warstwy 
podbudowy I wiążącej, co jest zgodne z wymaganiami aktualnych WT-l z 2010 r. W obecnej 
formie sst dopuszczają możliwość zastosowania tylko kruszywa drobnego łamanego.
Odpowiedź nr 4
MMA wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi na budowę skrzyżowania 
opracowanymi w 2012 r. (podającymi wymagania zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 
oraz dokumentami WT-1 2010 i WT-2 2010).

Zapytanie nr 5
Prosimy o zmianę dokumentu odniesienia dot. mma na aktualne WT-2 z 2010 r. a co za tym 
Idzie zmianę parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na zgodne z w/w dokumentem 
/dot. warstwy podbudowy, wiążącej, ścieralnej/.
Odpowiedź nr 5
MMA wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi na budowę skrzyżowania 



opracowanymi w 2012 r. (podającymi wymagania zgodnie z aktualnymi normami PN-EN oraz 
dokumentami WT-1 2010 i WT-2 2010), stosując na warstwę ścieralną mieszankę SMA.

Zapytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy z kruszywa związanego cementem według 
SST 04.05.01 według PN- S96012, czy też należy projektować mieszankę ściśle według 
przywołanego w SST dokumentu WT 5?
Odpowiedź nr 6
Mieszkankę kruszywa związanego cementem należy wykonać zgodnie z wymogami ST oraz 
WT-5 2010.

Zapytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy według SST 04.05.01 metodą mieszania na 
miejscu?.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie nr 8
Dotyczy pozycji nr 88-100 kosztorysu Przebudowa skrzyżowania ulic oraz pozycji 69+73 
kosztorysu Przebudowa chodnika ul. Średzkiej - brakuje specyfikacji technicznej na wykonanie 
wycinki zieleni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący element.
Odpowiedź nr 8
W  załączeniu  przesyłamy  specyfikację  techniczną  na  wycinkę  zieleni  pod  nazwą 
dokumentacja_wyjaśnienia_5.

Zapytanie nr 9
Dotyczy  pozycji  nr  101+106 kosztorysu  Przebudowa skrzyżowania  ulic  oraz  pozycji  86-98 
kosztorysu Przebudowa chodnika ul. Średzkiej - prosimy o wyjaśnienie czy pozycje te dotyczą 
wykonania monitoringu skrzyżowania objętego na rysunkach 1/9, 2/9, 3/9 projektu Budowa 
chodnika w ul. Średzkiej.
Odpowiedź nr 9
Przedmiar robót drogowych (przebudowa skrzyżowania) pozycje 101-106 oraz przedmiar robót 
drogowych  (przebudowa  chodnika  w  ul.  Średzkiej)  pozycje  86-89  dotyczą  instalacji  pod 
monitoring.  Uzupełniamy plan  sytuacyjny  z  lokalizacją  urządzeń  pod  monitoring  w  rejonie 
skrzyżowania Polna-Średzka-Rabowicka.

Zapytanie nr 10
Brakuje specyfikacji technicznej na wykonanie przepustów zawartych w pozycji nr 101+106 
kosztorysu Przebudowa skrzyżowania ulic oraz pozycji 86+98 kosztorysu Przebudowa chodnika 
ul. Średzkiej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący element.
Odpowiedź nr 10
Należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta przepustów.

Zapytanie nr 11
Prosimy o załączenie projektu inwentaryzacji na wycinkę drzew.
Odpowiedź nr 11
Inwentaryzacja  na  wycinkę  drzew  opublikowana  jest  na  stronie  Zamawiającego.  Wycinkę 
należy wycenić zgodnie z  przedmiarem robót.

Zapytanie nr 12
Prosimy o informację po czyjej stronie będą opłaty za wycinkę drzew.
Odpowiedź nr 12
Opłaty za wycinkę będą po stronie Zamawiającego

Zapytanie nr 13
Dotyczy  pozycji  nr  62+83  kosztorysu  Przebudowa  chodnika  ul.  Średzklej  -  prosimy  o 
wyjaśnienie czy pozycje te dotyczą tylko zakresu objętego tym jednym przedmiarem czy całym 
zamówieniem?
Odpowiedź nr 13
Pozycja  numer  82  i  83  kosztorysu  Przebudowa  chodnika  w  ulicy  Średzkiej  dotyczy  tylko 
zakresu objętego tym jednym przedmiarem



Zapytanie nr 14
Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego pierścienia ronda.
Odpowiedź nr 14
Konstrukcja jest zawarta w dokumentacji na przebudowę skrzyżowania opracowaną w 2009 r.

Zapytanie 15
Przedmiar  na  roboty  telekomunikacyjne  zawiera  dział  czwarty  pod  nazwą  kable 
telekomunikacyjne,  jednak pozycja 4.1 nie zawiera opisu pozycji,  zawiera ilość równą 1m. 
Czego dotyczy ta pozycja?
Odpowiedź nr 15
Roboty objęte przedmiarem poz. 4.1 zawarte są w tabeli materiałów podstawowych.

Zapytanie 16
Przedmiar na roboty telekomunikacyjne posiada w dziale drugim nie pełną numerację - brakuje 
pozycji  2.10  i  2.12.  Prosimy  o  informację,  czy  przedmiar  zawiera  wszystkie  pozycje  do 
wyceny?
Odpowiedź nr 16
Przedmiar zawiera wszystkie pozycje.

                                                         .......................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)


