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Nr pisma: BZP.271.5.2014-6
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie,
Gmina Swarzędz”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
W rozdziale 3 ww. SIWZ-u Zamawiający wskazał wykaz wymaganych dokumentów składanych w ramach
oferty na wykonanie ww. zamówienia, nie wskazując potrzeby zamieszczania kosztorysów do oferty.
Tymczasem wg rozdziału 5. we wzorze Umowy na wykonanie ww. zamówienia oraz wg rozdziału 4. we
wzorze formularza ofertowego Zamawiający wskazuje na kosztorysowy charakter wynagrodzenia. W
związku z powyższym proszę o określenie, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów?
Jeżeli tak to proszę o określenie w jakiej formie kosztorysy mają zostać dołączone do oferty?
Odpowiedź nr 1
Z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe koniecznym jest załączenie do oferty kosztorysów ofertowych w
formie uproszczonej, wykonanych na podstawie opublikowanych kosztorysów przedmiarowych wszystkich
branż.
Zapytanie nr 2
W rozdziale 5 ww. SIWZ-u Zamawiający wskazuje, iż okres gwarancyjny dla robót budowlanych
wykonanych w ramach ww. zamówienia liczony jest od daty odbioru ostatecznego bez wad oraz usterek i
wynosi 60 miesięcy. Tymczasem w rozdziale 4. wg wzoru formularza ofertowego Wykonawca
przedkładając ofertę na wykonanie ww. zamówienia oferuje tylko co najmniej 12 miesięczną rękojmię na
przedmiot zamówienia oraz co najmniej 12- miesięczną gwarancję na wszystkie użyte materiały – od daty
odbioru końcowego. W związku z powyższym proszę o określenie wymaganego okresu gwarancji i
rękojmi, jaki oferent jest zobowiązany określić w ofercie na wykonanie ww. zamówienia publicznego.
Odpowiedź nr 2
Okres gwarancji oraz rękojmi wynosić winien 36 miesięcy.
Zapytanie nr 3
Z przedmiaru na „Zieleń” poz. 7,8,9,10 wynika, że do przygotowania terenu pod nasadzenia krzewów
należy użyć gruntu pochodzącego z korytowania. Natomiast wg opisu technicznego pkt.5 urobek z
korytowania należy wywieźć i dowieść ziemię urodzajną. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.
Odpowiedź nr 3
Poz. 7 dotyczy wykonania koryta pod tereny zielone oraz wywozu ziemi z urobku na odległość określoną
przez Wykonawcę.
Poz. 8 dotyczy transportu oraz zmagazynowania ziemi urodzajnej, natomiast koszt zakupu ziemi znajduje
się w pozycjach 9 i 10.
Zapytanie nr 4
W przedmiarch na kanalizację deszczową w ul. Kolejowej i Łąkowej brak nakładów na zakup piasku do
zasypania wykopów. Czy należy uznać, że do zasypania wykopów można użyć gruntu rodzimego?
Odpowiedź nr 4
Do zasypania wykopów należy użyć kruszywa przywiezionego (piasku).

Zapytanie nr 5
W przedmiarch na kanalizację deszczową w ul. Kolejowej i Łąkowej ( zasypanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych), brak nakładów na zagęszczanie gruntu ubijakami mechnicznymi z odpowiednimi
mnożnikami do RiS w celu uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia.

Odpowiedź nr 5
Proszę uwzględnić współczynnik (mnożnik) odpowiedni dla
który wynosi 1,17.
W załączeniu przesyłam poprawione przedmiary („pdf” oraz „ath”):
–
kanalizacja deszczowa w ul. Kwiatowej,
–
kanalizacja deszczowa w ul. Łąkowej.
Pozostałe kosztorysy bez zmian.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

