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dot.  zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta i gminy Swarzędz

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęła  prośba  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Czy za wywieziony osad z czyszczonych wpustów wywożący będzie dokonywał opłaty na wysypisko  
osadu w Rabowicach. Jeżeli tak prosimy o podanie kosztu składowania 1 tony osadu”.
Odpowiedz nr 1
Zamawiający  poniesie  koszty  związane  ze  składowaniem  odpadów  na  składowisku 
pochodzących z czyszczenia wpustów i studni chłonnych (wjazd na składowisko + opłata za 
korzystanie ze środowiska) – por. SIWZ, rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, poz. 21.

Zapytanie nr 2
„Prosimy o podanie ile jest kratek ściekowych do wymiany. Prosimy o podanie ile jest kratek 
ściekowych do wymiany na kratki z zawiasami.”
Odpowiedz nr 2
Zamawiający  przewiduje  wymianę  kratek  ściekowych  na  kratki  z  zawiasami  w  ilości  nie 
większej niż 50 sztuk.

Zapytanie nr 3
„Czy  zawarty  w  SIWZ  wymóg  stosowania  przy  wymianie  kratki  wpustu  na  kratkę  z 
zawiasami  jest  koniecznością.  Nasze  dotychczasowe  doświadczenia  wskazują  na  dużą 
awaryjność  tego typu kratek.  W czasie  eksploatacji  następuje  wyrobienie  odśrodkowego 
sworznia podtrzymującego ruchome ramię rusztu.”
Odpowiedz nr 3
Nie  jest  bezwzględnie  konieczne  stosowanie  przy  wymianie  kratki  wpustu  na  kratkę  z 
zawiasami. Zamawiający będzie każdorazowo decydował jaki typ kratki należy zastosować 
przy wymianie.

Zapytanie nr 4
„Wyjaśnienie poz. 5 d, g czyli jak rozumieć uzupełnienie brakujących włazów w stosunku do  
istniejących wymian i regulacji włazów poz. 5 b, c oraz uzupełnienie pokryw włazów poz. 5  
e, f.”
Odpowiedz nr 4
W celu wyjaśnienia w/w wątpliwości zmienia się treść punktu 5, rozdział 4 SIWZ w zakresie: 
- było   (wykreślić w formularzu ofertowym - „Oferta”)  :  
„5. Konserwacja na kanalizacji deszczowej:
b. regulacja włazów .................zł/szt.
c. wymiana włazów .................zł/szt.
d. uzupełnianie brakujących włazów ................zł/szt.
e. uzupełnienie żeliwnych pokryw włazów .................zł/szt.



f. uzupełnienie żelbetowych pokryw włazów ................ zł/szt.
g. uzupełnienie włazu żeliwnego z wypełnieniem betonowym ................ zł/szt.
h. uzupełnienie kołnierzy włazów .................zł/szt.
i. regulacja poziomu kratki na wpuście ................zł/szt.
j. wymiana kratki na wpuście .................zł/szt.
k. uzupełnienie brakującego „rusztu” od kratki na wpuście ................ zł/szt.
l. wymiana istniejącej kratki na kratkę z zawiasem ................ zł/szt.
RAZEM .................. zł”

jest   (zmianę należy wprowadzić do formularza ofertowego - „Oferta”)  :  
„5. Konserwacja na kanalizacji deszczowej:
a. regulacja włazów .................zł/szt.
b. wymiana włazów (komplet - kołnierz + pokrywa) .................zł/szt.
c. uzupełnienie żeliwnych pokryw włazów .................zł/szt.
d. uzupełnienie żelbetowych pokryw włazów ................ zł/szt.
e. uzupełnienie pokryw włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym ................ zł/szt.
f. regulacja poziomu kratki na wpuście ................zł/szt.
g. wymiana kratki na wpuście .................zł/szt.
h. uzupełnienie brakującego „rusztu” od kratki na wpuście ................ zł/szt.
i. wymiana istniejącej kratki na kratkę z zawiasem ................ zł/szt.
RAZEM .................. zł”

Zapytanie nr 5
„Prosimy  o  podanie  długości  jak  i  średnic  kanałów  deszczowych  będących  w  zakresie  
zadania. Brak tych danych uniemożliwia wykonanie kalkulacji całkowitej oferty.”
Odpowiedz nr 5
Zakres  zadania  obejmuje  doraźne  czyszczenie  kanałów  deszczowych  o  średnicach 
i długościach łącznie:
a. DN 300 mm – nie więcej niż 400 mb
b. DN 400 mm – nie więcej niż 800 mb

Zapytanie nr 6
„Wyjaśnienie  poz.  5  h.  Zgodnie  z  wymogami  producentów  jak  również  naszymi 
doświadczeniami nie ma możliwości wymiany kołnierzy włazów bez pokrywy, czyli kompletu. 
Dekompletowanie  włazu  powoduje  klawiszowanie  pokrywy.  Istnieje  również  możliwość 
wypadnięcia pokrywy, stanowiąc zagrożenie w ruchu drogowym.” 
Odpowiedz nr 6
W przypadku uszkodzenia kołnierza włazu należy dokonać wymiany kompletu czyli kołnierza 
wraz z pokrywą.

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i  art.  38 ust.  6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 30 .  01 .  2008r, do godz.  10:00 (pokój 202).  Otwarcie  ofert nastąpi dnia 
30 . 01 . 2008r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w oznaczeniach 
składanych ofert przetargowych.


