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BZP.341-13/003/2010

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:  Budowa ulicy Planetarnej w Zalasewie, gm. Swarzędz 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I i II)

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

Pytanie nr 1: 
W nawiązaniu do wymogu złożenia do oferty Szczegółowych kosztorysów ofertowych 
zawartego w SIWZ Rozdział 3 punkt I.1 podpunkt 7 prosimy o udostępnienie kosztorysów ślepych 
lub przedmiarów w formie   szczegółowej   obejmujących   takie   pozycje    dotyczące    ułożenia 
rur   osłonowych    dla zaprojektowanej sieci wodociągowej fi 180 mm i fi 20G mm i rur PE w 
miejscach przejścia sieci pod zaprojektowaną, trwałą nawierzchnią jezdni, chodników, zjazdów i 
zatok oraz pozycje dotyczące kosztów zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z robót 
rozbiórkowych oraz ziemnych lub o określenie sposobu umieszczenia wymaganych pozycji w 
kosztorysach szczegółowych

Odpowiedz nr 1:
Wykonawcy mogą sporządzić szczegółowy kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót, 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Udostępnienie 
szczegółowych kosztorysów ślepych nie jest wymagane zgodnie z :
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funckcjonalno – użytkowym 
(DZ.U. z dnia 8 czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389)
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu o formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku, Nr 202, 
poz. 2072)
Zamawiający dołącza do dokumentacji brakujące pozycje kosztorysowe w zakresie zagospodarowania 
mas ziemnych i ułożenia rur osłonowych. Pozycje kosztorysowe znajdują się w pliku o nazwie: 
dokumentacja dodatkowa_1.

Pytanie nr 2: 
Prosimy o określenie kwot, które Zamawiający ma zamiar wydatkować odpowiednio w roku 2O10 i 
2011, w celu umożliwienia określenia własnego zaangażowania finansowego zapewniającego sprawny i 
terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp, poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć 
na realizację  zadania  w latach 2010 – 2012.  Kwota na realizację  zadania  jest  zgodna z 
załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr LI/306/2009.

Pytanie nr 3: 
Prosimy o sprecyzowanie, które z wymaganych dokumentów zobowiązani są złożyć wszyscy członkowie 
konsorcjum, a które (potwierdzające spełnienie wymaganych warunków) wystarczą od jednego członków 
konsorcjum.

Odpowiedz nr 3:
Każdy z członków konsorcjum składa oddzielnie  dokumenty podmiotowe, czyli  dokumenty 
wymienione  w  rozdziale  III.1  podpunkt  1-4,  natomiast  resztę  dokumentów 
(przedmiotowych) konsorcjum składa łącznie.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający żądając dołączenia polisy OC wymaga minimalnej kwoty na jaką ta polisa ma 
opiewać ?
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Odpowiedz nr 4:
Jak wskazano w rozdziale III  punkt II.1 podpunkt 7 SIWZ, Zamawiający nie wymaga 
konkretnej wartości sumy gwarancyjnej zawartej polisy.

Pytanie nr 5:
Przystępując    do    przedmiotowego    postępowaniu    chcemy    bazować     na 
doświadczeniu firmy podwykonawczej, w związku z tym (zgodnie z art. 26 ust. 2b u pzp) 
prosimy  o  przedstawienie  wzoru  oświadczenia  dla  podmiotu  z  którego  wiedzy  i  
doświadczenia zamierzamy skorzystać.

Odpowiedz nr 5:
Wykonawca korzystając z wiedzy i doświadczenia firmy podwykonawczej jest związany z nią 
umową  o  podwykonawstwo  lub  innym  stosunkiem  prawnym,  a  zamiar  wykonania 
zamówienia przy pomocy podwykonawców zastrzega w formularzu ofertowym załączonym 
do  SIWZ.  W  zależności  od  sposobu  „wykorzystania”  podwykonawcy  (w  zakresie 
udostępnienia  narzędzi,   osób,  doświadczenie  –  referencji,  faktycznego  wykorzystania 
podwykonawcy do wykonywania czynności w realizacji zadania)  

Pytanie nr 6:
Czy w przypadku kiedy Wykonawca zmierza  polegać na zasobach innych podmiotów 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymagane w pkt III w odniesieniu do tych 
podmiotów.

Odpowiedz nr 6:
Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów musi przedstawić Zamawiającemu 
tylko i wyłącznie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
zgodnie z załączonymi do SIWZ załącznikami.

Pytanie nr 7:
Po zapoznaniu sie z proponowanymi przez projektanta rozwiązaniami konstrukcyjnymi ul. 
Planetarnej i bazując na wieloletnim doświadczeniu naszej firmy w budowie nawierzchni 
drogowych informujemy, iż w naszej ocenie rozwiązanie zaproponowane przez projektanta jest 
błędne.
Przyjęte rozwiązanie tj. podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-7,5 a na to bezpośrednio 
podbudowa asfaltowa, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego będzie, poprzez sztywne 
połączenie podbudowy betonowej bez zastosowania warstwy poślizgowej, owocowało 
przenoszeniem poprzecznych spękań dylatacyjnych podbudowy betonowej, dalej na warstwy z 
betonu asfaltowego co w efekcie doprowadzi do poprzecznych spękań warstwy ścieralnej 
grożących pogłębiającą sie erozją nowej nawierzchni drogowej.
Dlatego też sugerujemy rozważenie zmiany konstrukcji podbudowy ul. Planetarnej na rozwiązania 
uwzględniające warstwę poślizgową dla warstw z betonu asfaltowego.

Odpowiedz nr 7:
Zaprojektowana  konstrukcja  nawierzchni  jezdni  dla  ruchu  KR5  jest  zgodna  z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku.

Pytanie nr 8:
W przedmiarze robót drogowych Etap I i Etap II przyjęto grubość podbudowy asfaltowej 8 cm natomiast
w projekcie jest 11 cm, proszę o określenie która grubość jest właściwa.

Odpowiedz nr 8:
Właściwa grubość podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego powinna wynosić 11cm.

Pytanie nr 9:
W przedmiarze branży sanitarnej przyjęto wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem i
syfonem natomiast w projekcie są studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu, proszę o
określenie które rozwiązanie jest właściwe.

Odpowiedź nr 9:
W zadaniu należy wykonać studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem.
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Pytanie nr 10:
W przedmiarze branży sanitarnej nie ujęto żelbetowej płyty pod studnie fi 1000 proszę o określenie czy
należy ujmować wykonanie studni w płyt żelbetowych pod studnie czy tez należy zrezygnować z tego
elementu podczas budowy studni.

Odpowiedź nr 10:
   Nie ma konieczności stosowania płyty pod studniami rewizyjnymi.

Pytanie nr 11:
W projekcie i kosztorysie przewidziano wykonanie ścianek wołowych dla przepustów   drogowych z
betonu B-25 natomiast w SST D-03.O1.O1 ścianki czołowe z Betonu B-30, proszę o określenie które 
rozwiązanie jest właściwe?

Odpowiedź nr 11:
   Ścianki czołowe dla przepustów drogowych należy wykonać z betonu B 25.

Pytanie nr 12:
Na przekroju  normalnym F-F  km 1+115,00 pokazano tylko  warstwę piasku gr.  10 cm pod wyspą
środkową  natomiast  w  opisie  technicznym  i  kosztorysie  jest  dodatkowa  warstwa  gruntu 
stabilizowanego cementem o RM = 5,0 Mpa, proszę o określenie które rozwiązanie jest właściwe.

Odpowiedź nr 12:
   Pod wyspą środkową należy także zastosować warstwę gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa grubości 15 cm.

Pytanie nr 13:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, 
stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane Z innego materiału np, słupy 
oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym. 
Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie 
dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard 
Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy 
dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, 
tani  w  eksploatacji  oraz  odporny  na  akty  wandalizmu.  Produkcję  słupów  z  kompozytów 
polimerowych  reguluje  norma  europejska  PN-EN  40-7  „Słupy  polimerowe  z  kompozytów 
wzmacnianych  włóknem  szklanym  -wymagania".  Kompozytowe  słupy  oświetleniowe  mają  wiele 
zalet. Do głównych możemy zaliczyć:
1 Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe

wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne
czynniki atmosferyczne.

2 Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.
3 Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z:

brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem,
szybszą instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który
nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów
montażu.

4 Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia
usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor
już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie
powierzchni np. malowaniem.

5 Brak  konieczności  dodatkowych  nakładów  inwestycyjnych  w  procesie  eksploatacji
wynikający  m.in.  z  braku  konieczności  malowania,  ewentualnej  kradzieży  elementów
drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedź nr 13:
     Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych słupów oświetleniowych niż opisane w dokumentacji.

Pytanie nr 14:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający oczekuje w ramach składanej oferty, udokumentowania doświadczenia wykonawcy. 
Odpowiednie zapisy wyrażają oczekiwanie wykonania dwóch robót:
- budowy lub remontu nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 20 000 m2.
Czy oznacza to, że mają być dwa obiekty sumarycznie dające wskazaną powierzchnię ?
Tak, mają to być dwie roboty (czyli również 2 obiekty) o łącznej powierzchni min  20 000 m2
- budowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, każda o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2;
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- budowy kanalizacji deszczowej każda o dł. 500 mb;
- budowy oświetlenia ulicznego każda o dł. linii energetycznej 500 mb wraz z 40 szt. słupów 
oświetleniowych.
Czy oznacza to, że w odróżnieniu od nawierzchni bitumicznej, muszą to być każdorazowo dwa obiekty o ilościach minimalnych 
wskazanych jak wyżej i ponadto czy parametrycznie mają to być tylko dwa obiekty, czy w skrajnym przypadku nawet osiem?

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający wymaga wykazania wykonania co najmniej dwóch robót z każdego wymaganego zakresu. W skrajnym 
wypadku może to być nawet 8 robót.

Pytanie nr 15:
W rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia" znajduje się wskazówka, dla wprowadzenia w 
kosztorysie ofertowym odpowiednich pozycji kalkulujących koszty ułożenia rur osłonowych, dla 
zaprojektowanej sieci wodociągowej.
Dostrzegamy tutaj pewną sprzeczność, pomiędzy dość dowolnym doborem dodatkowych wartości, 
a kosztorysem szczegółowym narzuconym przez Zamawiającego.
Czy Zamawiający może uzupełnić przedmiary robót o przedmiotowe pozycje, podając podstawę wyceny i długość oraz średnicę 
rury osłonowej?

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o brakujące pozycje – patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 16:
W przedmiarach (poz. 13 etap I oraz poz.4 etap tl) przewidziano wykonanie nasypów z gruntu z 
wykopu. Według opisu technicznego są to grunty gliniaste - „Bezpośrednie podłoże pod 
projektowaną drogę gminną stanowią grunty wysadzinowe tj. gliny zwałowe należące do grupy 
nośności G3"
Przydatność takich gruntów do wykonania nasypów jest wątpliwa. Autor projektu zaleca ponadto: 
„ Dla wykonania prawidłowej podbudowy i spełnienia kryteriów stawianych przed grupą nośności 
G1 zaleca się wykonać stabilizację chemiczną spoiwami hydraulicznymi w warstwie o miąższości 
0,3 m lub dokonać wymiany i zastąpić górne warstwy podbudowy nasypem kontrolowanym 
spełniającym kryteria stawiane przed grupa G1 ( np. wymiana na piaski różnoziarniste bądź 
pospółki o U>4)
Czy w przedmiarze uwzględniono wymianę gruntu zalecaną w opisie technicznym i jak należy skalkulować 
odpowiednią cenę oraz jak zrealizować w kalkulacji zalecenia dotyczące 30 cm warstwy stabilizowanej?

Odpowiedź nr 16:
Grunt przeznaczony na wykonanie nasypów z zagęszczeniem pochodzący z wykopów przeznaczony jest do wykonania dolnych 
warstw nasypów (poz. 13 Etap I oraz poz. 4 Etap II). Górne części nasypu należy wykonać z gruntu dostarczonego spełniającego 
wymogi G1 (poz. 14 Etap I oraz poz. 5 Etap II)

Ponad to Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy dróg. 
Zamawiający rezygnuje z wykonania mat wypukłych w kolorze intensywnie białym przy przejściach dla pieszych o szerokości 
42 cm.
Wobec powyższego do sporządzenia kosztorysów ofertowych  nie należy brać pod uwagę pozycji 910 (kalkulacja własna) w 
dziale 8 przedmiaru robót w zakresie budowy dróg – Etap I oraz pozycji 650 (kalkulacja własna) w dziale 6 przedmiaru robót w 
zakresie budowy dróg – Etap II.

W związku z licznymi zapytaniami i zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert 
na dzień 8 marca 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 w składanych ofertach.

.................................................

(podpis Kierownika Jednostki)
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