
 

 

  
                                       Swarzędz, dnia 11 czerwca 2021 r. 

WRPZP.271-10/2021 
 

Wyjaśnienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej  

w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Czy będzie pobierana opłata na zajęcia pasa drogowego w przypadku  

budowy sieci kanalizacji deszczowej?  

Wyjaśnienie nr 1 

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie w oparciu o nieodpłatne zezwolenie na 

prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej 

organizacji ruchu opracowany przez wykonawcę robót. 

 
Pytanie nr 2 

Czy na terenie spółdzielni mieszkaniowej będą pobierane opłaty za zajęcie pasa 

drogowego?  

Wyjaśnienie nr 2 

W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do zarządcy terenu tj. Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu. Po stronie wykonawcy robót jest uzyskanie wszelkich zgód od 

poszczególnych zarządców terenów na prowadzenie robót. 

 
Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że okres udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi wynosi 5 lat. 

Wyjaśnienie nr 3 

Zamawiający informuje, że okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy. 

 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  



 

 

w następujący sposób: 

Załącznik nr 9 do  – wzór umowy 

W § 13 ust. 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek  

i wynosi 36 miesięcy. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest 

gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. ” 

 
Pytanie nr 4 

Zgodnie z pkt. I Formularza ofertowego cyt. „Oferujemy wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia za kwotę (ryczałtowe wynagrodzenie)  

w wysokości:  

Netto:………………………………………………………………………zł  

Stawka podatku VAT: ...... %  

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł  

w tym:  

1. za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszkowskiego i ul. Kwaśniewskiego w 

Swarzędzu  

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł  

2. za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i ul. Cybińskiej w Swarzędzu  

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł  

3. za wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu  

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł”  

Natomiast załączony przedmiar robót nie zawiera podziału umożliwiającego odpowiednie 

wypełnienie formularza ofertowego, dlatego zwracamy się z prośbą o dostosowanie 

przedmiaru w taki sposób, aby móc przypisać odpowiednie wartości robót poz. 1, 2, 3 

formularza oferty, lub też jego odpowiednią modyfikację formularza, co umożliwi 

Zamawiającemu porównanie złożonych ofert przez Wykonawców.  

Wyjaśnienie nr 4 

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 1 formularza oferty (wykonanie kanalizacji 

sanitarnej w ul. Cieszkowskiego i ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu) Zamawiający uzupełnia 

dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. 

„Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“. 

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 2 formularza ofertowego (kanalizacji sanitarnej w ul. 

Słowackiego i ul. Cybińskiej w Swarzędzu) należy wycenić z załączonego dla zadania 

przedmiaru pozycje z punktu 1 (Kanalizacja sanitarna ETAP I) oraz 3.1 (Odtworzenie 



 

 

nawierzchni KS ETAP I).  

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 3 formularza ofertowego (kanalizacji deszczowej w 

ul. Słowackiego w Swarzędzu) należy wycenić z załączonego dla zadania przedmiaru 

pozycje z punktu 2 (Kanalizacja deszczowa ETAP I) oraz 3.2 (Odtworzenie nawierzchni KD 

ETAP I). 

 
Pytanie nr 5 

W dokumentacji projektowej w folderze Słowackiego - dokumentacja projektowa znajduje się 

przedmiar robót dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla etapu 1. Czy tylko etap pierwszy 

wchodzi w zakres przedmiotowego postepowania? jeśli nie to prosimy  

o udostępnienie pozostałych przedmiarów dla kolejnych etapów. Prosimy  

o doprecyzowanie zakresu robót poprzez podanie długości kanalizacji do wykonania.  

Wyjaśnienie nr 5 

Dla pozycji 2 i 3 z formularza ofertowego w zakres postępowania wchodzi ETAP I. Przedmiar 

dla kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i Cybińskiej oraz kanalizacji deszczowej  

w ul. Słowackiego, został przygotowany dla ETAPU I. Zamawiający uzupełnia dokumentację 

techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - 

kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“ do pozycji nr 1  

z formularza ofertowego.  

 
Pytanie nr 6 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać kanalizację sanitarną w ulicy 

Słowackiego i ul. Cybińskiej. W projekcie wykonawczym dla kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Cmentarna, Słowackiego, Cybińska, Cicha wskazane są długości kanalizacji 

w ul. Słowackiego L= 494 ,67 mb oraz w ul. Cybińskiej L=770 ,35 mb 

natomiast w załączonym przedmiarze dla kanalizacji sanitarnej w pozycji nr 18 jest 539 mb 

kanału DN 200. Prosimy o doprecyzowanie zakresy robót który ma zostać wyceniony  

w przedmiotowy postepowaniu przetargowym. 

Wyjaśnienie nr 6 

Podział dokumentacji na etapy dla zadań „kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego  

i ul. Cybińskiej w Swarzędzu” oraz „kanalizacja deszczowa w ul. Słowackiego w Swarzędzu” 

został przedstawiony na planach zagospodarowania terenu znajdujących się w folderze „KS  

i KD – zakres ETAP I” w dokumentacji dla ul. Słowackiego. 

Zgodnie z załączonymi planami zagospodarowania terenu, dla ETAPU I kanalizacja 

sanitarna w ul. Cybińskiej to odcinek od studni S6 do trójnika Tr3, w związku z czym: 

Kanalizacja w ul. Słowackiego: 494,67m 



 

 

Kanalizacja w ul. Cybińskiej os S6 do trójnika Tr3: 43,82m 

SUMA: 538,49m, po zaokrągleniu 539m 

 
Pytanie nr 7 

W projekcie wykonawczym dla kanalizacji sanitarnej w ulicach Cmentarna, Słowackiego, 

Cybińska, Cicha wskazane są długości kanalizacji tłocznej DN 90 mm: 

- w ul. Słowackiego L= 140,42 mb, Kwaśniewskiego L- 42,02 mb i Cieszkowskiego L= 39,67 

mb o łącznej długości L= 222,11 mb co jest zgodnie z pozycja przedmiarową nr 222,11 mb. 

Natomiast w związku z tym, iż Zamawiający wymaga rozbicia zadań prosimy  

o potwierdzenie, iż przedmiotowy rurociąg tłoczny DN 90 ma zostać rozbity na dwa zadania 

tj. kanalizację dla ul Słowackiego oraz kanalizacje dla ul Cieszkowskiego  

i ul. Kwaśniewskiego. 

Wyjaśnienie nr 7 

Rurociąg tłoczny DN90 w całości uwzględnić w pozycji 2 formularza ofertowego dla 

kanalizacji w ul. Słowackiego, łącznie z odcinkiem kanalizacji sanitarnej od studni rozprężnej 

SR do włączenia do studni SD2 (studnia SD2 realizowana w ramach zadania nr 1 z 

formularza ofertowego). 

 

Pytanie nr 8  

W załączniku do dokumentacji nr 8 ul. Kwaśniewskiego dokumentacja projektowa 

(kanalizacja sanitarna) brak jest przedmiarów robót. Prosimy o ich udostępnienie w zakresie 

branży sanitarnej i drogowej.  

Wyjaśnienie nr 8 

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne 

nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i 

Kwaśniewskiego“ 

 
Pytanie nr 9 

W dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego  

w projekcie wykonawczym wskazany jest zakres  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø315, L=220,22 m  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200, L=43,33 m  

- budowa studni betonowych Ø1000 na sieci kanalizacji sanitarnej 7 szt.  

- przepięcie istniejących przyłączy sanitarnych do przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

1 szt.  

- budowa (przebudowa) przyłącza wodociągowego PEØ63 L=28,1 mb  



 

 

- 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej (ścieki wyłącznie bytowe) o łącznej długości ok 11 

(Przyłącze S12-S15, Przyłącze S4-S5)  

- przyłącza wodociągowe z rur PE100RC ø90x8,2 mm SDR11 PN16 o łącznej długości L= 

11,49 mb.  

Prosimy o potwierdzenie zakresu dla przedmiotowego zadania w ul. Kwaśniewskiego. 

Wyjaśnienie nr 9 

Roboty budowlane należy wycenić w oparciu o dokumentację techniczną uzupełnioną  

o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja 

sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“.  

 
Pytanie nr 10 

W projekcie wykonawczym dla kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu  

Wskazane są długości:  

- rura żelbetowa DN 1000 L= 33,4 mb  

- rura żelbetowa DN 500 L= 37,1mb  

- rura PVC DN 400 L= 88,30 mb  

- rura PVC DN 300 L= 567,3 mb  

- rura PVC DN 200 L= 16,00 mb  

oraz przyłącza: rura PVC DN 200 L= 54,9 mb  

Natomiast w załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 184 kanał dn 315 jest tylko 29,90 

mb,  

oraz w pozycjach przedmiarowych dla kanalizacji deszczowej -przykanaliki nr 221 wskazany 

jest kanał dn 160 L= 6,7 mb oraz w pozycji nr 239 jest kanał dn 200 L=2,9 mb  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie długości kanalizacji DN 315 mm oraz 

przyłączy kanalizacji deszczowej.  

Wyjaśnienie nr 10  

Zgodnie z załączonymi do dokumentacji przetargowej planami zagospodarowania terenu, 

ETAP I kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego do studni D11. Odcinek dla rury DN300 od 

studni D10 do D11 wynosi 29,9m. Analogiczna sytuacja dla przyłączy kanalizacji deszczowej 

– długości liczone dla ETAPU I. 

 
Pytanie nr 11 

W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót wskazany jest zakres drogowy, prosimy  

o potwierdzenie, iż jest to kompletny związany z robotami drogowymi, który ma zostać 

wyceniony w przedmiotowym postepowaniu przetargowym? jeśli nie to prosimy o załączenie 

pozostałych przedmiarów i doprecyzowanie jaki zakres robót drogowych ma zostać ujęty  



 

 

w ofercie.  

Wyjaśnienie nr 11 

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne 

nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego  

i Kwaśniewskiego“ do pozycji nr 1 z formularza ofertowego.  

Załączony dotychczas przedmiar dotyczy pozycji 2 i 3 formularza ofertowego. Zakres 

drogowy w przedmiarze robót jest kompletny dla etapu I dla kanalizacji deszczowej  

w ul. Słowackiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, Cybińskiej. 

Zakres drogowy w przedmiarze robót jest kompletny dla ETAPU I i dla kanalizacji sanitarnej  

w ul. Słowackiego, Cybińskiej obejmuje pozycje z punktu 3.1, natomiast dla kanalizacji 

deszczowej w ul. Słowackiego obejmuje pozycje z punktu 3.2. 

 
Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji 

deszczowej?  

Wyjaśnienie nr 12 

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie w oparciu o nieodpłatne zezwolenie na 

prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej 

organizacji ruchu. 

 
Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji 

sanitarnej?  

Wyjaśnienie nr 13 

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg gminnych będzie realizowana w 

oparciu o nieodpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Opłaty za 

zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej zostanie uregulowana przez Zamawiającego. Po 

stronie wykonawcy będzie przygotowanie stosownego wniosku. Temat projektów 

tymczasowej organizacji ruchu został opisany w załączniku nr 7 do SWZ - opis przedmiotu 

zamówienia - obowiązki Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 14 

Proszę o wskazanie okresu gwarancji, jakiego Wykonawca zobowiązany jest udzielić na 

przedmiot zamówienia.  

Wyjaśnienie nr 14 

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 
 



 

 

 
II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w następujący sposób: 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.07.2021 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. o godzinie 11:00 Miejsce: pok. 411  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.” 

 

 Z poważaniem 
 
        Marian Szkudlarek 
         
                                                                                                 

 


