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Wyjaśnienie i zmiana 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
Dotyczy wyjaśnień treści SIWZ z dnia 06.06.2012. W odpowiedzi na pytanie nr 16 omyłkowo  
podano numer tablicy dla warstwy wiążącej AC WMS 16, ponieważ zgodnie z wytycznymi WT-
2 z 2010 roku materiały do betonu o wysokim module sztywności, w tym lepiszcza asfaltowe  
przedstawia tablica nr 21, a nie tablica nr 10.
W związku z powyższym prosimy o sprostowanie / wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający koryguje treść odpowiedzi nr 16 z wyżej powołanego pisma, która powinna 
brzmieć: dopuszcza się stosowanie asfaltu wg WT2-tablica 21.

Zapytanie nr 2
Zwracamy uwagę na brak pozycji kosztorysowej dotyczącej podwieszenia konstrukcji stalowej 
mostu poprzez cięgna prętowe. Prosimy o podanie pozycji pod którą należałoby wpisać w/w 
koszt.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że masa podwieszenia konstrukcji stalowej za pomocą cięgien 
prętowych (masa wieszaków wraz z mocowaniami i mufami: 6340,40 kg ze stali o granicy 
plastyczności 460MPa) została ujęta w pozycji nr 70. W pozycji nr 70 należy wycenić w/w 
elementy zawiesi (zgodnie z rysunkiem nr M-15 oraz M-26)

 Zapytanie nr 3
Czy  w  związku  z  przesunięciem  terminu  składania  ofert  na dzień   29.06,2012 Zamawiający 
zmieni termin realizacji zamówienia pierwotnie ustalony na 28.12.2012?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia z dnia 28.12.2012 na dzień 28.06.2013 roku.
Wobec powyższego zmianie ulega strona 1 SIWZ pkt VII, wzór formularza ofertowego pkt 2, a 
także § 3 ust 4 projektu umowy.

Zapytanie nr 4
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni. Jak Zamawiający ustosunkuje się do terminu 
realizacji zamówienia w przypadku gdy z nieprzewidzianych względów np, odwołanie się do KlO 
jednego z przegranych/odrzuconych wykonawców) termin podpisania umowy nastąpi pod koniec 
okresu związania ofertą?



Odpowiedź nr 4
Zamawiający koryguje zapis dotyczący terminu związania ofertą, który wynosił będzie 60 dni a 
nie jak wcześniej, omyłkowo zapisano, 90 dni.

Zapytanie nr 5
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający wyznaczył na 02.07,2012, jak 
Zamawiający zamierza dotrzymać tego terminu przy przesuniętym na 29.06.2012 terminie 
składania ofert?

Odpowiedź nr 5
Zamawiający zmienia termin rozpoczęcia realizacji zamówienia z dnia 02.07.2011 na dzień 
udzielenia zamówienia, tj na dzień podpisania umowy.

Zapytanie nr 6
Zgodnie z załączonym rysunkiem „Zbrojenie przyczółków" do wykonania 2 szt przyczółków 
potrzeba
 - 24,8 m3 betonu C35/37XF2
- 34,751 kg prętów fi 10 mm;
- 321,342 kg prętów fi 12 mm;
- 1458,072 kg prętów fi 18 mm;
Wg przedmiaru robót: „Branża wodno-melioracyjna obiekty inżynierii wodnej”
- 7,820 m3 betonu C35/37 XF2- (poz. 970)
- 81,972 kg prętów fi 8 mm; - (poz. 950)
- 808,137 kg prętów fi 10 mm; -(poz 960)

prosimy o zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 6 
Zamawiający koryguje przedmiar w pozycjach: 920, 950, 960, 970 i dodaje pozycję 965 – 
skorygowany przedmiar zamieszcza pod nazwą – przedmiar korekta.

Zapytanie nr 7
W konsekwencji pytania nr 1 prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w części 
dotyczącej budowy przepustu nr 3 o rysunek konstrukcyjno-technologiczny zbrojenia płyty 
wyrównawczej grub. 10-14 cm i ochronnej grub 5 cm z betonu C35/37 XP2 oraz o ewentualna 
korektę przedmiaru w pozycjach : 980,990,1000.

Odpowiedź nr 7
Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek zbrojenia płyty wyrównawczej i skorygowano 
pozycje przedmiaru : 980, 990, 1000 – rysunek zamieszcza pod nazwą - rysunek-uzupełnienie 

W związku w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach 
przetargowych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 03 lipca 2012r. do godz. 10:00 
(Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2012r. o 
godz. 10:30 w pokoju 207

                                                         .....................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


