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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i 
Kościuszkowców w Swarzędzu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie 
planowanej inwestycji związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – etap 1

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

Zapytanie nr 1
W zamieszczonej dokumentacji brak specyfikacji technicznej U.09.0" .01 Zieleń drogowa? Prosimy o 
uzupełnienie.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający zamieszcza specyfikacje techniczne dotyczące zieleni drogowej w pliku – dokumentacja 
dodatkowa.
Zapytanie nr 2
Jaki należy przyjąć okres pielęgnacji zieleni w ofercie?
Odpowiedź nr 2
Okres pielęgnacji zgodnie ze STWIORB wynosi 1 rok.

Zapytanie nr 3
Czy w zakres zamówienia wchodzi również ustawienie nowego ogrodzenia ?

Odpowiedź nr 3 
W zakres  zamówienia  wchodzi  ustawienie  nowego  ogrodzenia  o  długości  216,5  m.  Nowa  pozycja  w 
kosztorysie branży drogowej: Poz. 730, Spec. D.10.11.01 „Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur 
stalowych o śred.  70 obetonowane ANALOGIA: Ogrodzenia  panelowe; fundamenty prefabrykowane o 
wym. 30x30x50 cm lub wykonane wiertnicą o śred. 30 cm o głębokości 50 cm z betonu min. C12/15”, 
jedn. metr, ilość 216,5
Zapytanie nr 4
Czy projektowana nawierzchnia z kostki 30x30x8 koloru białego (poz. 510 kosztorysu) również ma 
imitować granit?
Odpowiedź nr 4
Nawierzchnia z poz. 510 ma imitować granit.
Zapytanie nr 5
W dokumentacji brak specyfikacji D 08.01.02, zamieszczono jedynie D.08.01 01, która odnosi się 
do krawężnika 20x30 cm, który nie występuje w projekcie
Odpowiedź nr 5
Zamawiający załączył poprawioną specyfikację D.08.01.01 w pliku – dokumentacja dodatkowa.
Zapytanie nr 6
Czy  Zamawiający  uzna  uprawnienia  budowlane  telekomunikacyjne  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w telekomunikacji  przewodowej  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą bez ograniczeń ?
Odpowiedź nr 6
Wykonawca musi się wykazać uprawnianiami pozwalającymi na realizację zamówienia. Zamawiający 
uzna uprawniania instalacyjne w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez 
ograniczeń.
Zapytanie nr 7
Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy?

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysów ofertowych.
Zapytanie nr 8
Załączony w dokumentacji  technicznej  plik  projekt  PW_Organizacja  ruchu  w doK_2 jest  pusty, 
prosimy o jego uzupełnienie.
Odpowiedź nr 8
Projekt organizacji ruchu zawarty został w projekcie branży drogowej.
Zapytanie nr 9



W którym miejscu znajdują się odpowiedzi i wyjaśnienia, o których mowa w SIWZ Rozdział 2 ppkt. 
5: "Integralna część opisu przedmiotu zamówienia stanowią" ?
Odpowiedź nr 9
Fragment  dotyczący  „odpowiedzi  oraz  wyjaśnienia  udzielone  w  trakcie  opublikowanego  ogłoszenia  o 
przetargu  nieograniczonym  na  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  nad  zadaniem  inwestycyjnym: 
przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców 
w Swarzędzu  wraz  z  remontem sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w rejonie  planowanej  inwestycji 
związanej z przebudową ciągu komunikacyjnego – etap 1,” zostaje wykreślony
Zapytanie nr 10
Dotyczy wzoru formularza oferty Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 1 należy podać kwoty brutto 
następujących zakresów:
a)   w ppkt. a) roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe, kolizja elektryczna, 
oświetlenie, przyłącze do nawadniania, kolizja teletechniczna, budowa kan.teletechnicznej, zieleń i 
podjazd dla niepełnosprawnych,
b)   w  ppkt  b)  przebudowa  wodociągu  (zakres  Aquanet)  +  przebudowa  kanalizacji  sanitarnej 
(zakres Aquanet)
Odpowiedź nr 10
Oferta  winna  zostać  sporządzona  zgodnie  z  formularzem  oferty.  W  skład  Przebudowy  ciągu 
komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków i Kościuszkowców w Swarzędzu etap 1 wchodzi:  
kanalizacja  teletechniczna,  kanalizacja  deszczowa,  organizacja  ruchu,  oświetlenie  drogowe,  branża  
drogowa,  przyłącze  wodociągowe,  usunięcie  kolizji  en,  usunięcie  kolizji  teletechnicznej,  zasilanie  
systemu nawadniania, zieleń, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres prac budowlanych obiektu budowlanego, które należy wykonać 
do 09.0' 2015r. odnosi się jedynie do podjazu dla osób niepełnosprawnych
Odpowiedź nr 11
Do  dnia  09.01.2015r.  od  dnia  zawarcia  umowy  –  termin  zakończenia prac  budowlanych  obiektu 
budowlanego. Dotyczy to wszystkich elementów zamówienia.
Zapytanie nr 12
Prosimy  o  wyjaśnienie  do  poz.  560-570  kosztorysu  -  roboty  drogowe:  z  projektu  wynika,  że 
projektuje się w-wę wiążącą gr 4 cm + ścieralną gr 4 cm, wg przedmiaru projektuje się jedynie 
wiążącą o gr. 6 cm.
Odpowiedź nr 12
Poz. 560 – zmieniono ilość – było 2438,7 m2, powinno być 810 m2, Poz. 570 – było: Nawierzchnia z 
mieszanek  mineralno-bitumicznych  –  warstwa  wiążąca  asfaltowa  –  każdy  dalszy  1  cm  grub.  po  
zagęszcz. (+2 cm) – ilość 1714,7, powinno być: Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna 
grub.  3cm  –  ilość  1625  m2  oraz  poz.  571:  Nawierzchnia  grysowo-asfaltowa  warstwa  ścieralna  –  
dodatek za 1 cm – ilość 1625 m2
Zapytanie nr 13
Czy w kosztorysie podano prawidłowy numer specyfikacji dla warstwy wiążącej z BA - D 04 11.01? 
W dokumentacji nie zamieszczono specyfikacji o tym numerze
Odpowiedź nr 13
W kosztorysie powinno być: D.05.03.05a – warstwa  ścieralna, D.05.03.05b – warstwa wiążąca
Zapytanie nr 14
Co należy zrobić z donicami kamiennymi widocznymi na planie rozbiórek? 15 O jakie skipy chodzi w 
kosztorysie drogowym poz. 180 ?
Odpowiedź nr 14
Donice należy rozebrać. Miejsce składowania materiału kamiennego uzgodnić z Inwestorem.
Zapytanie nr 15
O jakie skipy chodzi w kosztorysie drogowym poz. 180 ?
Odpowiedź nr 15
Słupy betonowe istniejących ogrodzeń.
Zapytanie nr 16
O jaki element chodzi w kosztorysie drogowym doz 190 "rozbiórka ramy żelbetowej"?
Odpowiedź nr 16
O ramę żelbetową znajdującym się przy wejściu na teren Gimnazjum nr 3 (zdjęcie w załączeniu)
Zapytanie nr 17
Rozdział IIDW pkt 16.1 b) Wnosimy o usunięcie w całości ww. zdania.
Zdanie  Wykonawcy  nie  ma  możliwości  zawarcia  wiążących  umów  z  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami do momentu podpisania umowy między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Jest 
to  termin  zbyt  krotki  na przeprowadzenie  negocjacji  cenowej  z  ewentualnymi podwykonawcami oraz 
uzgodnienia treści umów podwykonawczych.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zdania.
Zapytanie nr 18
Ad.  par.  2  ust.  1  pkt  c)  wzoru  umowy:  Wnosimy  o  usunięcie  w  całości  ww.  zapisu.



Za projekt odpowiada Zamawiający i Projektant. W związku z tym Wykonawca nie może być pozbawiony 
zgłaszania ewentualnych roszczeń wynikających z błędów projektowych
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zapis ten nie dotyczy wad projektu budowlanego. 
Zapytanie nr 19
Ad. par. 16 wzoru umowy:
Wnosimy o zamianę słowa "opóźnienie..." na słowo: "zwłoka..."

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał 
swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.|
Zapytanie nr 20
Ad. par. 17 ust. 1 pkt b) wzoru umowy:Wnosimy o dopisanie na koniec ww. punktu zwrotu „pomimo 
pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Zapytanie nr 21
Ad. par, 17 ust. 4 pkt d) i e) wzoru umowy:

Wnosimy o usunięcie w ww. punktach odpowiednio słów Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego" oraz „jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada".
Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w 
art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót 
wykonanych do momentu odstąpienia.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów .
Zapytanie nr 22
Ad. par. 18 ust. 11 wzoru umowy:
Z uwagi na relatywnie niedużą wartość przedmiotu zamówienia oraz w związku z zapisami Art. 143 b ust. 
8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o określenie (w par. 14 ust. 14 wzoru umowy) kwoty np. 
20.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii zawartej umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Obecne zapisy w umowie spowodują, że 
Wykonawca będzie miał obowiązek zawierania umów podwykonawczych (i przedkładania kopii ich 
wszystkich do Zamawiającego) nawet za dostawy i usługi o niskiej wartości, co spowoduje konieczność 
przedłożenia do Zamawiającego kopii nawet do kilkunastu umów (co z kolei powoduje niepotrzebny 
rozrost ilości obowiązków formalnych zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiającego).
Zmiana taka byłaby zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych i znacznie ułatwiłaby współpracę przy 
realizacji inwestycji.
Odpowiedź nr 22
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

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 16.06.2014r. 

do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 16.06.2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

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

                                                         


