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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową
skrzyżowania w ulicach Średzkiej, Polnej, Rabowickiej w Swarzędzu ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1

W związku z brakiem jednoznaczności dokumentacji projektowej prosimy o udostępnienie
ostatecznego kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie przedmiary robót najlepiej w
wersji edytowalnej.
Odpowiedź nr 1
Dokumentacja techniczna zawiera 9 szt. kosztorysów przedmiarowych umieszczonych
odpowiednio:
•
dokumentacja część 1 Przebudowa-Średzka:
- folder kanalizacja deszczowa – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder odtworzenie istniejącej nawierzchni – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder przyłącza wodociągowe – folder przedmiar;
- folder roboty drogowe – folder przedmiar, specyfikacje;
•
dokumentacja część 2 Przebudowa- Rondo zakres decyzji Starosty:
- folder roboty drogowe – folder przedmiar, specyfikacja techniczna;
- folder roboty elektryczne – folder przedmiar, specyfikacja techniczna;
- folder roboty sanitarne – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder roboty telekomunikacyjne – folder przedmiar, specyfikacja;
•
dokumentacja część IV Wodociąg
- folder przedmiar i STWIOR.
Zapytanie nr 2
W folderze ,,PRZEBUDOWA-_SREDZKA" znajduje się część „Monitoring" w której to
zamieszczono jedynie plan sytuacyjny. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź nr 2
W ramach zadania Inwestor zamierza wybudować kanalizację teletechniczną (wyłącznie
studnie i rury) pod przyszłą instalację monitoringu miejskiego. Ofertę należy złożyć na
podstawie podanych materiałów.
Zapytanie nr 3
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji zgromadzonej w folderze „PRZHBUDOWA_-_RONDO__ZAKRES_DECYZJI_WOJEWODY". Brak tam przedmiarów i specyfikacji technicznych robót
którejkolwiek z branż. Większość robót pokrywa się z częścią podlegającą decyzji Starosty.
Prosimy o podanie, która z nich jest ostateczna oraz o załączenie ostatecznych i kompletnych
przedmiarów dotyczących przebudowy ronda.
Odpowiedź nr 3
Podane kosztorysy stanowią ostateczne i kompletne przedmiary dotyczące przebudowy
ronda i obejmują część podlegającą pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostwo
Powiatowe oraz część objętą decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Wielkopolski
Urząd Wojewódzki.

Zapytanie nr 4
Prosimy o uzupełnienie SST na rury typu Arot, pozycja 74 przedmiaru „budowa chodnika w ul.
średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie gm. Swarzędz"
Odpowiedź nr 4
zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci załączonymi do dokumentacji technicznej – część
opisowa. Istniejącą podziemną infrastrukturę teletechniczną i energetyczną przebiegającą pod
zjazdami, jezdnią oraz zatokami postojowymi należy zabezpieczyć poprzez wykonanie wykopu i
ułożenie dwudzielnych rur Arot’a.
Kable telekomunikacyjne – własność Netia S.A. – Arot A160PS – 238 m,
Kable telekomunikacyjne – własność TP S.A. – Arot A110PS – 238 m, kable energetyczne –
Arot A110PS – 89 m.
Zapytanie nr 5
W specyfikacji technicznej kanalizacji i przyłącza w pkt. 2.3 Studzienka kanalizacyjna,
napisane jest, że studzienki rewizyjne będą o śr. fi 1000 oraz 1200, tymczasem na
rysunkach projektowych znajdują się tylko studnie o śr. 1000. Czy wszystkie studnie będą
realizowane jako fil 000?
Odpowiedź nr 5
Wszystkie studnie o średnicy fi 1000mm
Zapytanie nr 6
W załączonym zestawieniu studzienek wg specyfikacji technicznej kanały mają być
realizowane jako fi400 oraz 600. Które wartości są prawidłowe?
Odpowiedź nr 6
Kanał ma być realizowany na odcinku D-0 do D-14 o średnicy fi 600mm, a od D-14 do D-30
o średnicy fi 400mm
Zapytanie nr 7
Zgodnie z Art. 37. Ustawy Prawo budowlane:
1.Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nic została rozpoczęta przed
upływem 3 lat od dnia. w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została
przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
2.Rozpoczęcie albo wznowienie budowy; w przypadkach określonych w ust. 1. art 36a ust
2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art
28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art.
51 ust 4. Zgodnie z Art. 48. 1 Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust 2, w drodze
decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma prowadzić roboty budowlane, skoro
ważność Decyzji Wojewody nr 177/09 z dnia 7 lipca 2009r. udzielającej pozwolenia na
budowę, upłynęła 7 lipca 2012r.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że Decyzja Wojewody nr 177/09 z dnia 7 lipca 2009 r. zatwierdzająca
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę skrzyżowania ulic Polnej, Średzkiej
i Rabowickiej w Swarzędzu jest nadal aktualna i nie utraciła swojej ważności.
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