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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na: „Budowa nawierzchni ulic i kanalizacji deszczowej na os. 
Wielkopolskim w Zalasewie”

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

Pytanie nr 1: 
Zwracam się prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w zakresie pkt 4. Wymagania stawiane 
Wykonawcom, ppkt 4.1.b).
Czy warunki ilościowe: min 9 000 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej i min 1 000 mb 
kanalizacji deszczowej, dotyczy min 2 robót z każdego zakresu, z których każda z osobna ma 
spełnić powyższe warunki ilościowe czy łącznie-suma ilości w wykazanych robotach? 
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dokonuje korekty postawionego warunku w postępowaniu:
Było: (przed zmianą):
-  wykonali  w ciągu ostatnich  5  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie co najmniej po 2 roboty z każdego 
zakresu dotyczące:

• budowy lub remontu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni nie   
mniejszej  niż  9000m2,  potwierdzone  dokumentami,  że  roboty  te zostały  wykonane 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone,  (dokumenty  muszą 
potwierdzać zakres prac, powierzchnię, termin i miejsce realizacji);

• budowy  kanalizacji  deszczowej  o  łącznej  powierzchni  nie  mniejszej  niż  1000  mb,   
potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej  i  prawidłowo  ukończone,  (dokumenty  muszą  potwierdzać  zakres  prac, 
powierzchnię, termin i miejsce realizacji);

Jest: (po zmianie)
-  wykonali  w ciągu ostatnich  5  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• 2 roboty budowlane   dotyczące budowy lub remontu nawierzchni z betonowej kostki   
brukowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 9000m2, potwierdzone dokumentami, 
że  roboty te zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 
ukończone, (dokumenty muszą potwierdzać zakres prac, powierzchnię, termin i miejsce 
realizacji);

• 2 roboty budowlane   dotyczące budowy kanalizacji deszczowej o łącznej   długości   nie   
mniejszej niż  1000 mb, potwierdzone dokumentami,  że  roboty te zostały wykonane 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone,  (dokumenty  muszą 
potwierdzać  zakres  prac,  długość  kanalizacji  deszczowej,  termin  i  miejsce 
realizacji);

Pytanie nr 2: 
Do  budowy  całości  kanalizacji  sanitarnej  mamy  zamiar  użyć  rur  z  PVC,  jako  materiału 
równoważnego  o  takich  samych  parametrach  projektowych  jak  przewidziane  rury  GRP 
(duroplasty) fi  500. Pytanie nasze kierujemy, opierając się na tym, iż  kanały deszczowe o 
średnicy  fi  315  i  fi  200  są  zaprojektowane  z  rur  PVC.  Czy  zamawiający  widzi  jakieś 
przeciwwskazania?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że rury kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z dnia 30.04.2009r. 
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znak ZGK/DWK/D/08/09. Dokumentacja obejmująca zastosowani rur GRP została uzgodniona z 
ZGK  w  Swarzędzu  w  dniu  24.08.2009r.  znak  ZGK/DWK/UZ-40/2009.  Wobec  powyższego 
zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur z GRP na rury PVC. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień
23 czerwca 2010 roku. Oferty należy złożyć do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o 
godzinie 10:30.
Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych 
zmian i odpowiedzi w składanych ofertach.
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