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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej w Zalasewie”

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

 

Pytanie nr 1

Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  niektórych  odcinków  sieci  wodociągowej  metodą 

bezwykopową tj. przewiertem sterowanym?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wykonanie  niektórych  odcinków  sieci  metoda  przewiertu 

sterowanego po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 2

Zgodnie z projektem należy ułożyć drut miedziany DY min 10 mm2, czy nie nastąpiła pomyłka i 

wymagany drut miedziany to DY 1,0 mm2?

Odpowiedź na pytanie nr 2

 Należy ułożyć drut miedziany DY min 10 mm2

Pytanie nr 3

W przedmiarze mamy 2 szt trójników 150/150/80 (poz. 21) natomiast wg dokumentacji jest 6 

trójników 150/150/80. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ilość trójników należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

W przedmiarze mamy 2 szt trójników 200/200/200 (poz. 23) natomiast wg dokumentacji są 3 

trójników 200/200/200. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Ilość trójników należy przyjąć zgodnie z projektem.



Pytanie nr 5

Zgodnie z dokumentacją uzbrojenie na sieci powinno być oznakowane za pomocą tablic. Brak 

w/w pozycji w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Koszt należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

Pytanie nr 6

Proszę  o  informację  czy  będą  pobierane  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  i  w  jakiej 

wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zobowiązany  jest  wystąpić  do  właściwego 

zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W przypadku drogi  

gminnej do Referat Gospodarki Komunalnej, UMiG Swarzędz, tel. (61) 65 12 410. Zestawienie 

stawek opłat dziennych przedstawiono poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Stawka 
[zł/1m2]

Ilość dni Powierzchnia 
w [m2]

Opłata

1 Jezdnia utwardzona
- do 20% szerokości włącznie
- pow. 20% do 50%szerokości 
włącznie
- pow. 50% do całkowitego 
zajęcia jezdni

3,00
5,00
8,00

2 Jezdnia nieutwardzona
- z ograniczeniem kierunków 
ruchu
- przy całkowitym zamknięciu 
ruchu

3,00
5,00

3 Pobocze, chodniki, zatoki, place, 
ścieżki

3,00

4 Pozostałe elementy (rowy, pasy 
zieleni)

2,00

Pytanie nr 7

Proszę o załączenie wypisów z rejestru gruntów, które są wymienione w opisie technicznym 

w dziale „załączniki', a nie zostały dołączone do materiałów przetargowych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W załączeniu plik pdf – wypisy z rejestru gruntów.



Pytanie nr 8

Proszę o informację w jakich pozycjach przedmiaru należy ująć następujące koszty:

- opracowanie projektu organizacji ruchu – oznakowanie zmienionej organizacji ruchu

- obsługi geodezyjnej – utylizacji mas ziemnych – opracowania dokumentacji powykonawczej, 

ponieważ koszty te nie są ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wynagrodzenie zgodnie z projektem umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  Przedmiar 

stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty.  Powyższe koszty należy ująć 

w cenie ryczałtowej oferty.

….................................................
                                                                      (Podpis Kierownika Zamawiającego)


