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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu,
gmina Swarzędz – ETAP I”

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

Zapytanie nr 1

Z uwagi na dużą ilość pytań i odpowiedzi oraz kolejne wersje kosztorysów prosimy o
udostępnienie
wersji
nieedytowalnej
(PDF) wszystkich
kosztorysów
ofertowych
ponieważ będą to wersje ostateczne i wiążące.
Odpowiedź nr 1

Zamawiający zamieszcza na stronie nieedytowalną wersję wszystkich kosztorysów ofertowych.
Zapytanie nr 2

Na podstawie odpowiedzi Zamawiającego nr 120, pozycje należy wycenić zgodnie z ilościami z
kosztorysu w wersji PDF. Zamawiający zamieścił również nowy kosztorys Telekomunikacja
kolejowa - uwagi przetarg (wersja Excel) w którym zauważamy niespójności z wersją PDF:
a) Dział: usunięcie kolizji z kablami po stronie toru nr 1 poz. 9 -jednostką
obmiarowa jest szt, a powinno być odc.
b) Dział: usuniecie kolizji z kablami po stronie toru nr 1 poz. 10 –
jednostką obmiarowa jest szt, a powinno być odc.
c) Dział: usunięcie kolizji z kablami po stronie toru nr 2 poz. 5 -jednostką
obmiarowa jest szt, a powinno być odc.
d) Dzid: usunięcie kolizji z kablami po stronie toru nr 2 poz. 6 -jednostką
obmiarowa jest szt, a powinno być odc.
Prosimy o ujednolicenie jednostek obmiarów.
Odpowiedź nr 2
Jednostką obmiarową powinien być:
a) – nie szt a odcinek
b) - nie szt a odcinek
c) - nie szt a odcinek
d) - nie szt a odcinek
Zapytanie nr 3

W odpowiedzi nr 186 podano, że właściwa ilość wynosi 21 sztuk, natomiast w
kosztorysie Telekomunikacja kolejowa - uwagi przetarg (wersja Exccl) poz. 10 podano ilość 2
szt. Prosimy o ujednolicenie ilości.
Odpowiedź nr 3
Właściwa ilość wymienionej powyżej pozycji to 2 sztuki.

Zapytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że poz. 131 z kosztorysu ofertowego Budowa wiaduktu nad terenem
kolejowym została wykreślona i przeniesiona do kosztorysu Wiadukt melioracja, rów
melioracyjny (poz. 20)
Odpowiedź nr 4

Potwierdzamy, że po poz. 131 z kosztorysu ofertowego „Budowa wiaduktu nad terenem
kolejowym” została wykreślona i przeniesiona do kosztorysu „Wiadukt melioracja, rów
melioracyjny (poz. 20)”.

Zapytanie nr 5
W odpowiedzi Zamawiającego nr 152 podano obmiar 128 mb - dotyczy
przebudowy rowu melioracyjnego. Natomiast w poz. 20 kosztorysu Wiadukt
melioracja, rów melioracyjny obmiar wynosi 126 metrów. Prosimy o
wskazanie w kosztorysie właściwej ilości.
Odpowiedź nr 5
Właściwa ilość we wspomnianej powyżej pozycji wynosi 126 mb.
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