
BZP.341-28/2008   Swarzędz, dnia 12 maja 2008r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dot.  zamówienia publicznego na budowę kolektora deszczowego 
Swarzędz – Południe do Stawów Antonińskich.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

„Z uwagi na wcześniejszą realizację przebudowy skrzyżowania w rejonie ul. Kirkora, w związku z 

wytycznymi ST 02-00 oraz projektu wykonawczego prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót 

oferenta pozostaje tylko przeciąganie rury przewodowej w rurze ochronnej stalowej fi 1620x17,5, 

ułożonej przez wykonawcę zrealizowanego skrzyżowania. ”.

Odpowiedź 1:

W trakcie realizacji przebudowy skrzyżowania w rejonie ul. Kirkora nie została ułożona rura ochronna 

stalowa fi 1620x17,5. Montaż w/w rury ochronnej oraz przeciąganie rury przewodowej w rurze 

ochronnej należy do zakresu robót oferenta. 

Zapytanie nr 2:

„W SIWZ – ST 02.00 pkt 5.2.1 oraz w Projekcie Wykonawczym – Budowa geologiczna i warunki 

wodne, przedstawiono istniejące warunki gruntowo – wodne terenu inwestycji jako korzystne dla 

budowy kolektora. Na przeważającym obszarze nie stwierdzono wody gruntowej – odwodnienia nie 

przewiduje się. Obecność wody gruntowej stwierdzono lokalnie i zaprojektowano odwodnienie przy 

pomocy drenażu. Równocześnie zwraca się uwagę, że badania wykonano po okresie długotrwałej 

suszy, przy niskim stanie wód gruntowych. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych w trakcie realizacji inwestycji, Zamawiający będzie 

rozliczał koszt pompowania wody wg faktycznych ilości potwierdzonych w dzienniku pompowania wody 

wg cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym”.

Odpowiedź 2:

Cena ofertowa jest ceną RYCZAŁTOWĄ, a zatem winna obejmować wszelkie elementy ceny 

zamówienia, w tym koszt ewentualnego pompowania wody.

Kosztorys pełni funkcję jedynie pomocniczą i to nie cena kosztorysowa, a cena ofertowa podana na 

formularzu ofertowym będzie podlegać ocenie. Zamawiający dopuszcza rozbieżność między ceną 



kosztorysową a ceną ryczałtową (tj. ofertową) i nie będzie traktował jej jako uchybienia lub powodu 

odrzucenia oferty.

Zapytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur o budowie spiralnej z PEHD na rury betonowe lub 

polimerobetonowe, przy zachowaniu parametrów i wymagań określonych przez Zamawiającego w 

SIWZ oraz PW”.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany rur o budowie spiralnej z PEHD na rury betonowe lub 

polimerobetonowe. Zgodnie z pkt 6 UWAGI załącznika nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur o budowie spiralnej z 

PEHD wyłącznie na rury z żywic poliestrowych (GRP) lub z polipropylenu (PP). Przejście na inny 

materiał niż przyjęty w projekcie powoduje jednak konieczność wykonania nowych obliczeń stycznych i 

przeanalizowania kształtu oraz konstrukcji studni kanalizacyjnych. W przypadku wykonania zmian z 

zachowaniem warunków jak wyżej samodzielnie przez Wykonawcę odpowiedzialność za całość 

dokumentacji spada na Wykonawcę. Z uwagi na duże gabaryty kolektora powinny pozostać 

rozwiązania materiałowe przyjęte w zatwierdzonym i uzgodnionym projekcie – zał. do SIWZ.

Zapytanie nr 4:

„W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 19.10.2007 z powodu 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób wadliwy i uniemożliwiający zawarcie ważnej umowy czego 

powodem była wadliwa dokumentacja projektowa prosimy o wyspecyfikowanie i wskazanie w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wad i rozbieżności, które były powodem unieważnienia 

postępowania”.

Odpowiedź 4:

Powodem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 19.10.2007 był błędny 

przedmiar robót. W pozycjach 377, 378 i 379 przedmiaru będącego integralną częścią dokumentacji 

projektowej wystąpiły istotne rozbieżności w ilościach podanych w dokumentacji a stanem faktycznym.

W związku z powyższymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze 

zmianami). Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert z dnia 14 maja 2008 na 

dzień 16 maja 2008 roku: złożenie ofert do godz. 9:00 otwarcie ofert o godz. 9:30


