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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania na „Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu wraz z
częściową wymianą sieci wodociągowej z przyłączami”

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

Zapytanie nr 1
Czy Wykonawca ma wykonać projekt organizacji ruchu dla w/w ulicy?

Odpowiedź nr 1
Załącznikiem  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  prowadzenie  robót  drogowych  jest  zatwierdzony
projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót.  Zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia  obowiązkiem  wykonawcy  jest  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  i  sposobu
zabezpieczenia  robót  w  rejonie  prowadzonych  robót  wraz  z  oznakowaniem  objazdów  związanych  z
prowadzonymi robotami.

Zapytanie nr 2
Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości?
Odpowiedź nr 2
Roboty prowadzone będą w oparciu o zezwolenie na prowadzenie robót drogowych, bez opłat za zajęcie
pasa drogowego.

Zapytanie nr 3
Czy wykop dla ul. Modrzejewskiej należy zasypać gruntem rodzimym czy dokonać całkowitej wymiany
gruntu?
Odpowiedź nr 3

– Należy przyjąć całkowitą wymianę gruntu w wykopie związanym z ułożeniem sieci  kanalizacji
deszczowej w ul. Modrzejewskiej,

– Dla  wodociągu  oraz  kanalizacji  sanitarnej  należy  przewidzieć  wymianę  na  głębokość  0,5m
pozostałe uzupełnić ziemią z odkładu,

– Dla  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Staszica  należy  przewidzieć  wymianę  na  głębokość  0,5m
pozostałe uzupełnić ziemią z odkładu.

Zapytanie nr 4
W związku  z  postępowaniem przetargowym nr  RZP.271-09/16 dotyczącym zadania  pn.  „Przebudowa
ul.  Modrzejewskiej  w  Swarzędzu  wraz  z  częściową  wymianą  sieci  wodociągowej  z  przyłączami”(...)
prosimy     o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w Rozdziale 3 (Wykaz wymaganych dokumentów) w pkt. II ust. 7 Zamawiający
wskazał  obowiązek  załączenia  do  oferty  wypełnionych  kosztorysów  ofertowych.  Zamawiający
w  załącznikach  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamieścił  wzory  niewypełnionych
kosztorysów  ofertowych  oraz  przedmiary  dla  branży  drogowej,  odwodnienia  nawierzchni  -  kanał
deszczowy  wraz  z  przykanalikami  i  wpustami,  przyłącza  wodociągowego.  Zamawiający  jednak  dla
wykonania  kanału  deszczowego  w  ul.  Staszica  w  Swarzędzu  (będącej  nieodzowną  częścią  ww.
zamówienia) oraz dla wykonania sieci wodociągowej w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu zamieścił tylko
przedmiary robót, lecz nie załączył wzorów kosztorysów ofertowych, które są niezbędnym załącznikiem
do  oferty  Wykonawcy.  W  związku  z  powyższym  prosi  się  Zamawiającego  o  zamieszczenie  wzorów
kosztorysów ofertowych dotyczących kanału deszczowego w ul. Staszica w Swarzędzu oraz dotyczących
wymiany wodociągu w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu.

W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  określono  wynagrodzenie  Wykonawcy  za
wykonanie przedmiotu Zamówienia jako kosztorysowe. Rozliczenia robót będą realizowane na podstawie



iloczynu obmiarów wykonanych robót i cen jednostkowych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym,
załączonym  na  etapie  postępowania.  W  załączonych  wzorach  kosztorysów  ofertowych  określono,  iż
podstawą  wyceny  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych  są  pozycje  zawarte  w  Katalogu  Nakładów
Rzeczowych, w skrócie KNR. Z drugiej jednak strony w pozostałych załącznikach do SIWZ-u podstawą
wyceny  poszczególnego  asortymentu  robót  są  projekt  oraz  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne
(w skrócie SST) odwołujące się bezpośrednio do danego asortymentu robót. W szczególności dla danego
rodzaju robót składniki ceny są określone w pkt. 9 każdej z SST. W związku z nieścisłością pomiędzy
podstawą wyceny wskazaną w kosztorysach ofertowych (KNR) a pozostałymi dokumentami opisującymi
przedmiot zamówienia (w szczególności  SST) prosi  się  Zamawiającego o uściślenie podstawy wyceny
poszczególnych pozycji kosztorysowych i wprowadzenie odpowiednich zmian do kosztorysów ofertowych. 

Odpowiedź nr 4
Podstawą wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych są KNR. W załączeniu publikujemy poprawione
SST oraz brakujące kosztorysy ofertowe, w folderze dokumentacja dodatkowa.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia  w  celu  możliwości  uwzględnienia  powyższych  zmian  przez  Wykonawców  w
składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedłuża termin składania ofert  przetargowych do dnia  02.06. 2016r.  do godz. 10:00
(Biuro  Obsługi  Interesanta  –  Kancelaria  Urzędu,  parter).  Otwarcie  ofert  nastąpi   dnia  
02.06. 2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian 
w składanych ofertach przetargowych.

 ….........................................

 (podpis Kierownika Zamawiającego)


