
BZP.341-28/2008   Swarzędz, dnia 15 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:

Pierwotny przedmiar robót załączony do ogłoszenia o przetargu z dnia 05.06.2007r. zakładał 

dla zbiornika retencyjnego ilości robót ziemnych zgodnie z kolumną (3) dołączonej do tabeli 

II.Po dokonaniu przez oferenta wizji lokalnej i stwierdzeniu nawiezienia w miejscu 

planowanego  zbiornika retencyjnego dodatkowych mas ziemnych Zamawiający zwiększył 

ilości robót ziemnych w pozycjach dot. zbiornika.

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.07.2007 nastąpiło zwiększenie o ponad 4 000 m³ (tabela 

poniżej).

Zmiana zgodnie z odpowiedziami zamawiającego nr ZZP.341-23/07 z dnia 19.07.2007

nr poz. Opis pozycji ilość
było winno być różnica

zmiana 
procentow.

1 2 3 4 5 6

265 Pomiary przy wykopach na terenie równinnym i 
nizinnym 7614,92 m³ 11092,32 

m³ 3477,40 m³ 45,67

270

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m³ w gr. Kat. 
I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. 
samowyład.

5263,30 m³ 8166,47 m³ 2903,17 m³ 55,16

271 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem 
na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 928,82 m³ 1441,14 m³ 512,32 m³ 55,16

272
Wykopy oraz przekopy o głęb. Do 4,0m wyk.  
Na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.  
łyżki 1,20 – 2,50 m³ w gr. kat. I-II

162,80 m³ 860,00 m³ 697,20 m³ 428,26

273 Dodatek za rozp. 1  km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach 

5263,30 m³ 8166,47 m³ 2903,17 m³ 55,16
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o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)

274
Dodatek za rozp. 1  km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach 
o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV

928,82 m³ 1441,14 m³ 512,32 m³ 55,16

Po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego w dniu 15.04.2008 nr 77788-2008 

oferent ponownie dokonał wizji lokalnej w terenie i znowu stwierdzono zwiększone znaczne  

ilości  mas ziemnych w rejonie planowanego  zbiornika retencyjnego. Wg nas szacowany 

wzrost obmiaru to ok. 15 000 m³ do 20 000 m³.

Z  uzyskanych  od  Zamawiającego  informacji  wynika,  że  ponownie  nastąpi  korekta 

przedmiaru.

W związku z bardzo istotnym zwiększeniem przedmiaru w zakresie robót ziemnych w rejonie 

zbiornika retencyjnego przekraczającym 200% ilości przyjętych pierwotnie prosimy o 

odpowiedź o ile zwiększy się kwota budżetu zaplanowanego przez Zamawiającego na 

realizację przedmiotowego zadania”.

Odpowiedź 1:

Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poda 

bezpośrednio przed otwarciem ofert – podstawa art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 

1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560);W chwili obecnej 

Zamawiający nie jest w stanie określić, czy kwota budżetu przewidziana na realizację 

przedmiotowego zadania ulegnie zwiększeniu

Zapytanie nr 2:

„W odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 4 w wyjaśnieniach treści SIWZ nr BZP.341-

28/2008 z dnia 12.05.2008r. Zamawiający podaje, iż różnice w poz. przedmiaru nr 377, 378 

i 379 stanowiły istotną rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a stanem 

faktycznym co było powodem unieważnienia postępowania.

W przedmiarze robót z ogłoszenia z dnia 15.04.2008 w poz. 38, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 85, 86, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 161, 218, 259, 398, 399, 400, 402, 

404, 424, 425, 426, 433, 436 nastąpiło znaczne zwiększenie ilości obmiarowych w stosunku 

do ilości pierwotnych często stanowiące 100% ilości z pierwotnego przedmiaru. Prosimy o 

odpowiedź czy wobec powyższego zmiany te również nie stanowiły istotnych rozbieżności 

mających wpływ na unieważnienie postępowania?”

Odpowiedź 2:

Nie, zmiany w przedmiarze robót w poz. 38, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 85, 86, 103, 
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111, 112, 113, 114, 115, 116, 161, 218, 259, 398, 399, 400, 402, 404, 424, 425, 426, 433, 

436 nie stanowiły istotnych rozbieżności mających wpływ na unieważnienie postępowania; 

Nadmieniamy, iż pytanie odnosi się bezpośrednio do unieważnionego postępowania z dnia 

19.10.2007r. a nie do przedmiotowego, obecnie prowadzonego.

Zapytanie nr 3:

„W przedmiarze robót z ogłoszenia z dnia 15.04.2008 w poz. 38, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 85, 86, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 161, 218, 259, 398, 399, 400, 402, 

404, 424, 425, 426, 433, 436 nastąpiło znaczne zwiększenie ilości obmiarowych w stosunku 

do ilości pierwotnych często stanowiące 100% ilości z pierwotnego przedmiaru. O jaką kwotę 

Zamawiający przewiduje zwiększenie budżetu przewidzianego na realizację przedmiotowego 

zadania?”.

Odpowiedź 3:

Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poda 

bezpośrednio przed otwarciem ofert – podstawa art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 

1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).W chwili obecnej 

Zamawiający nie jest w stanie określić, czy kwota budżetu przewidziana na realizację 

przedmiotowego zadania ulegnie zwiększeniu.

Zamawiający informuje, iż skorygowany przedmiar robót załączony do dokumentacji 

przetargowej na stronie internetowej w dniu 13 maja 2008 jest obowiązujący, poprawny i 

stanowi podstawę do wyceny zadania.

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 20 maja 2008 na 

dzień 21 maja 2008 roku: złożenie ofert do godz. 9:00 otwarcie ofert o godz. 9:30
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