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Swarzędz, dnia

29 . 05 . 2015r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Katarzyńskiej, Krańcowej, Świt i
Brzask w Gruszczynie, gm. Swarzędz ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
1.
Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi w ul. Świt i Brzask
wyraźnie opisuje budowę drogi śladowej z dwóch rzędów płyt betonowych o wymiarach 120x80x16 cm;
Pomiędzy betonowe płyty projektuje się pas o szerokości 0,8 m z tłucznia kamiennego 0-31,5 o grubości
17 cm oraz dwa pasy o szerokości 0,4 m na poboczach projektowanej drogi.
Natomiast w załączonym przedmiarze robót na odtworzenia zakłada nawierzchnię z płyt betonowych o
wymiarach 160x80x16 cm, nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0-31,5 o grubości 15 cm. Prosimy o
informację:
a.
jakie wymiary płyt betonowych należy przyjąć do wyceny ?
b.

jaką grubość nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-31,5 należy przyjąć do wyceny ?

Zapytanie nr 2
Prosimy o informację jakie odtworzenia nawierzchni należy wykonać po budowie kanalizacji sanitarnej w
ul. Krańcowej oraz w ul. Katarzyńskiej ? Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej na odtworzenia.
Zapytanie nr 3
W załączonym przedmiarze robót przez Zamawiającego na budowę kanału sanitarnego w ul. Krańcowej,
Świt i Brzask w pozycji 47 należy wykonać nawierzchnie z tłucznia kamiennego o gr.15 cm na szerokość
pasa roboczego (2,5m). Prosimy o odpowiedź czy obmiar w pozycji w/w 47 który wynosi 92,4 m2 nie jest
już zawarty w dziale 2 pozycji 50 przedmiaru robót na odtworzenie nawierzchni ?
Odpowiedź 1-3
W ulicach Krańcowej i Brzask po wykorytowaniu 30 cm na całej szerokości ulicy tj. 5,0 m odtwarza się
nawierzchnię następująco:
- warstwę dolną grubości 20cm kruszywem 32-63
- warstwę górną grubości 10cm destruktem
W ulicy Katarzyńskiej po wykorytowaniu 30 cm na całej szerokości ulicy tj. 5,5 m odtwarza się
nawierzchnię następująco:
- warstwę dolną grubości 20cm kruszywem 32-63
- warstwę górną grubości 10cm destruktem
W ulicy Świt po wykorytowaniu 30 cm na całej szerokości ulicy tj. 5,0 m odtwarza się nawierzchnię
następująco:
- warstwę dolną grubości 20cm kruszywem 32-63
- warstwę górną grubości 10cm kruszywem 0-31,5
Cena ofertowa powinna uwzględniać roboty ziemne z korytowaniem. Nie dopuszcza się podniesienia
niwelety drogi i pobocza na odbudowywanych odcinkach drogi.
Zagospodarowanie ziemi z wykopów leży po stronie wykonawcy robót, należy to uwzględnić
w cenie ofertowej.
Poprawione przedmiary zawierają w/w sposób odtworzenia nawierzchni ulic.
Zapytanie nr 4
Załączony przedmiar robót przez Zamawiającego na budowę kanału sanitarnego w ul. Krańcowej, Świt i
Brzask jest niekompletny. Brakują pozycje do budowy kanału w ul. Brzask. Prosimy o załączenie
poprawnego przedmiaru robót.
Zapytanie nr 5
Strona 1 przedmiaru robót na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Krańcowej, Świt
i Brzask dubluje się. Prosimy o załączenie poprawnego przedmiaru robót.

Odpowiedź 4-5
Zamawiający załącza poprawne przedmiary robót.
Zapytanie 6
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę kanału sanitarnego w ul.
Katarzyńskiej?
Odpowiedź 6
Zamawiający udostępnia skany decyzji pozwolenia na budowę.
Zapytanie 7
Ze względu na ryczałtowy charakter zadania prosimy o odpowiedź czy należy załączać do oferty
kosztorysy ofertowe opracowane według przedmiarów robót załączonych przez Zamawiającego ?
Odpowiedź 7
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji nie jest wymagane załączanie kosztorysów ofertowych do
oferty.
Zapytanie 8
W materiałach przetargowych w kosztorysie budowa kanału sanitarnego w ul. Krańcowej, Świt i Brzask w
Gruszczynie kosztorys kończy się w dziale 3 na 62 pozycji. Proszę o zamieszczenie całego działu nr 3 w
kosztorysie.
Odpowiedź 8
Zamawiający załącza poprawione przedmiary robót.
Zapytanie 9
Proszę o informację czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego, a jeśli tak to w
jakiej wysokości?
Odpowiedź 9
Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego. Poniżej stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego:
Lp.
1

2

Wyszczególnienie

Stawka
[zł/1 m2]

Jezdnia utwardzona:
- do 20% szerokości włącznie

3,00

- pow. 20%-50% szerokości włącznie

5,00

- pow. 20% do całkowitego zajęcia jezdni

8,00

Jezdnia nieutwardzona:
- z ograniczeniem kierunków ruchu

3,00

- przy całkowitym zamknięciu ruchu

8,00

3

Pobocze, chodniki, zatoki, place, ścieki

3,00

4

Pozostałe elementy

2,00

Zapytanie 10
We wzorze umowy pojawia się wzmianka o rozliczeniu za budowę rurociągu tłocznego w miejscowości
Jasin i Gortatowo. Proszę o informację, czy budowa tego rurociągu także wchodzi w skład zadania, a jeśli
tak to proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź 10
Zamawiający omyłkowo zawarł w treści umowy w § 9 ust 2 zapis o budowie rurociągu tłocznego w Jasinie
i Gortatowie. Budowa tego rurociągu nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.
Zapytanie 11
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty fakturami częściowymi, czy jedną
fakturą po zakończeniu prac.
Odpowiedź nr 11
Informacja na temat płatności zawarta jest w §9 ust. 2 i 3 [Warunki płatności] projektu umowy
dołączonego do SIWZ.
Zapytanie 12
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, że:

„Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. dokumentacja techniczna,
2. kosztorys przedmiarowy,

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,"
oraz zapisów propozycji umowy

„§ 1. [Przedmiot umowy]
Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawia a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Katarzyńskiej, Krańcowej, Świt
i Brzask w Gruszczynie, gmina Swarzędz" - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia w tym: projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przedmiarami i Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy."
Proszę o wyjaśnienie czy w celu wykonania przyłącza do działki nr 713/19 naieży przewidzieć
wbudowanie trójnika kamionkowego 200/200 na istniejącej sieci poprzez demontaż (rozbiórkę)
istniejącego odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN200 i montaż nowego trójnika
kamionkowego w ul. Katarzyńskiej? Zgodnie z rysunkiem nr 2 „profil podłużny" podłączenie
wskazane jest przez trójnik. Powyższego elementu brak jest w przedmiarze
Odpowiedź nr 12
W ofercie należy uwzględnić montaż trójnika kamionkowego Dn 200x150mm na istniejącym kanale
sanitarnym DN 200mm w ul. Katarzyńskiej.
Zapytanie 13
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, że:

„Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1. dokumentacja techniczna,
2. kosztorys przedmiarowy,
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,"
Prosimy o uzupełnienie braków w stronach skanów załączonych przedmiarów.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający zamieszcza poprawione przedmiary w linku pod nazwą – poprawione_przedmiary_robót.
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 11 . 06 . 2015r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 11 . 06 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

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

.......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

