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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych – 

ETAP I – Zamiana rowu otwartego C-9 na drenokolektor 
na działce 22 obręb Puszczykowo Zaborze”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W  opisie  technicznym  jest  informacja  o  studzience  drenarskiej  zabudowanej  na  istniejącym 

rurociągu drenarskim, natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji.

Czy  studzienka  drenarska  jest  przedmiotem wyceny?  Prosimy  o  dodanie  odpowiedniej  pozycji  

kosztorysowej”.
Odpowiedź nr 1
Studzienka drenarska na istniejącym rurociągu drenarskim jest w przedmiarze nr 359 w pozycji 
nr 300 jako studzienka rewizyjna fi 315 głębokości 2,0 m.
Zapytanie nr 2
„W załączonych przedmiarach brak pozycji kosztorysowej dot. narzutu kamiennego na podsypce 
cementowo  –  piaskowej,  u  wylotu  kolektora.  Prosimy  o  dodanie  odpowiednich  pozycji  
kosztorysowych”.
Odpowiedź nr 2
W przedmiarze nr 359 pod pozycją nr 340 jest skalkulowana podsypka z pospółki z dowozem pod 
płyty ażurowe, a w poz. nr 330 umocnienie u wylotu kolektora płytami ażurowymi.
Zapytanie nr 3
„Czy w przecisku ma być przeciągnięty drenokolektor(zgodnie z rysunkiem) czy rurociąg PVC Ø 150
mm(zgodnie z przedmiarem)".
Odpowiedź nr 3
W  przecisku  ma  być  przeciągnięty  rurociąg  rura  pełna  Ø  200  mm  ta  sama  średnica  jak 
wewnętrzna kolektora i to jest skalkulowane. Omyłkowo w przedmiarze wpisano Ø 150 mm.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do 
dnia 25 . 02 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 . 02 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


