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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Betonowej, Budowlanej,

Błękitnej, Braterskiej w Paczkowie, gm. Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęło  pytanie  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączyć kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 2

Proszę o zamieszczenie wersji edytowalnej formularza ofertowego i  załączników do oferty. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej formularza ofertowego i załączników do oferty.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający zgłosił zamiar realizacji sieci wodociągowej do ZGK Swarzędz?

Odpowiedź nr 3 

Wykonawca winien zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

ul. Strzelecka 1 w dniu przekazania placu budowy, który nastąpi w dniu zawarcia umowy.

Pytanie nr 4 

Czy przedmiotem inwestycji jest utylizacja rur z azbestocementu?

Odpowiedź nr 4 

Wg dokumentacji rury azbesto - cementowe pozostają w ziemi, w inwentaryzacji podwykonawczej należ

wykazać że wodociąg jest nieczynny. Wobec powyższego nie występuje konieczność utylizacji.

Pytanie nr 5 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienie branżowe dotyczące odtwarzania nawierzchni.

Odpowiedź nr 5 

Po  wybudowaniu  wodociągu  nawierzchnię  ulic  przywracamy  do  stanu  pierwotnego.  Dokumentacja

uwzględnia wykonanie tych czynności.



Pytanie nr 6 

Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na 45,55 lub 65 dni. Czy są to dni robocze

czy kalendarzowe?

Odpowiedź nr 6

Termin realizacji został określony dniami kalendarzowymi.

Pytanie nr 7 

Czy warunki Techniczne załączone do dokumentacji są jeszcze ważne?

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający  wystąpi  do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Swarzędzu  o  przedłużenie  warunków

technicznych.

Pytanie nr 8

Zgodnie z OPZ do obowiązków wykonawcy należy:

– Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych

robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. (10 dni) Projekt

winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. (30-

60 dni) – razem 40-70 dni,

– uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi. - 7 dni 

– w przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie

oraz uzyskanie aktualnych.

Daje  to  57  –  87  dni  na  prace  przygotowawcze,  nie  licząc  czasu  realizacji  inwestycji  495m

wodociągu i 647m przyłączy około 55 dni.

Łącznie 112-132 dni na wykonanie całej inwestycji.

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający oszacowała czas realizacji powyższej inwestycji?

Odpowiedź nr 8

Wg opinii biura projektowego oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych inwestycji, zakres robót jest

możliwy  do  wykonania  w  określonym  w  SIWZ  terminie.  Zarządca  drogi  (ulice  objęte  zadaniem

inwestycyjnym stanowią własność Gminy Swarzędz), zminimalizuje termin uzyskania decyzji na zajęcie

pasa  drogowego,  a  tym  samym  możliwość  rozpoczęcia  robót.  Dodatkowo  Zamawiający   dopuszcza

prowadzenie robót w trybie dwuzmianowym.

Pytanie nr 9

Czy Wykonawca wraz z formularzem oferty zobligowany jest załączyć kosztorys ofertowy wraz z tabelą

elementów scalonych? Czy z uwagi na ryczałtową formę rozliczenia, kosztorys nie jest wymagany?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 10

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź nr 10

Będą pobrane opłaty za zajęcie pasa drogowego wg poniższej tabeli:
OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEO W CELU PROWADZENIA ROBÓT (stawka dzienna):



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. 20% do całkowitego zajęcia 
jezdni

3,00
5,00
8,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2

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

3,00
8,00

-
-

-
-

-
-

3
Pobocze, chodniki zatoki, place, 
ścieżki

3,00 - - -

4 Pozostałe elementy 2,00 - - -

                                                                   Razem do zapłaty

Pytanie nr 11

Zgodnie z przedmiarami robót należy wykonać pompowanie wody z wykopu. Proszę o podanie na jakiej
głębokości występują wody gruntowe? 

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi.  W przypadku wystąpienia wód gruntowych -
wodę należy wypompować. Zostało to uwzględnione w przedmiarze robót.

Pytanie nr  12

Dostawa i montaż wodomierzy należy uzgodnić z ZGK w Swarzędzu. Czy po stronie Wykonawcy należy
zakup wodomierzy?

Odpowiedź nr 12

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dostarczy wodomierze na wniosek wykonawcy.

Pytanie nr 13

Zgodnie  z  zestawieniami  armatury  i  łączników dla  przyłączy  w ul.  Betonowej,  Budowanej,  Błękitnej,
Braterskiej i Sokolnickiej jest w sumie:

– 36 szt. zasuwy 1'' wraz z skrzynką i obudową,
– 62 szt. kolan 90 dla rur PE (GG),
– 31 szt. kolan 90 st z GG (gwint zewnet.)

a brakuje w przedmiarach robót.

Odpowiedź nr 13

Zasuwy są ujęte w kosztorysie przedmiarowym w pozycjach: 77,  78,  79 -  szt 7 dla ulic:  Braterska,
Błękitna i Sokolnicka oraz w pozycji 97 - szt 29 dla ulic: Betonowa i Budowlana. Razem 36szt. Kształtki
należy uwzględnić w cenie ofertowej i dodać w pozycjach 83 przedmiaru dla ulic Braterska, Błękitna,
Sokolnicka oraz w pozycji 101 przedmiaru dla ulic Betonowa i Budowlana.

Pytanie nr 14

Po wykonaniu budowy sieci wodociągowej i przyłączy naruszona nawierzchni należy otworzyć na długości
prowadzonych prac. A jaka jest szerokość nawierzchni do odtworzenia?

Odpowiedź nr 14

Nawierzchnię należy odtworzyć na długości i szerokości takiej jak została naruszona przez wykonawcę
robót. Dla wodociągu w ul. Braterska, Błękitna, Sokolnicka dodatkowo należy: w rozdziale 3 Rozbiórka i



odtworzenie nawierzchni, wstawić pozycję 110 - Warstwa tłucznia kamiennego grubości 30cm x1,2m x
{38,0+(136,0-7,0) +(2x6,0)} = 64,44m3. Powyższe musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej.

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

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

 (podpis Kierownika Zamawiającego)


