
 

 

                                        Swarzędz, dnia 15 marca 2021 r. 

WRPZP.271-02/2021 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa 

przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu celem 

dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 23 

Wykonawca prosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Wyjaśnienie nr 23 

Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej 

Plik: Przedmiar (edit) - tunel przy dworcu PKP w Swarzędzu.xls 

 
Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy  

i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac? Jeśli tak, to prosimy wskazać teren, który 

będzie udostępniony Wykonawcy. 

Wyjaśnienie nr 24 

Zamawiający nie przewiduje wynajmu terenu pod plac składowy oraz zaplecze budowy. 

Wynajem takiego terenu oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych leży w zakresie 

obowiązków Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji 

polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 

Wyjaśnienie nr 25 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań technologicznych, nie gorszych 

niż te zastosowane w dokumentacji projektowej.  

 

 



 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą jet-

grouting w ilości zgodnej z przedmiarem, tj.: 872,20 m? 

Wyjaśnienie nr 26 

Zamawiający potwierdza wykonanie wzmocnienia podłoża metodą jet-grouting w ilości 

zgodnej z przedmiarem. Sumaryczna długość kolumn przyjęta w przedmiarze dotyczy 

rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej – tj. kolumn o średnicy 100cm w układzie 

zgodnym z rysunkiem gabarytowym przejścia podziemnego. 

 
Pytanie nr 27 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że istniejąca konstrukcja przejścia podziemnego nie jest 

objęta przedmiotowym zadaniem i wszelkie prace naprawcze istniejącej konstrukcji będą 

rozliczane jako roboty dodatkowe. 

Wyjaśnienie nr 27 

Wszelkie prace naprawcze przejścia podziemnego na połączniu istniejącej konstrukcji z 

projektowaną należy ująć w kosztach realizacji zadania. W kosztach realizacji zadania 

należy również ująć prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego istniejącej części 

przejścia podziemnego w przypadku jego uszkodzenia lub zanieczyszczenia podczas 

prowadzenia robót.  

 
Pytanie nr 28 

Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem materiału z rozbiórek? W przypadku gdy 

właścicielem jest Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału. 

Wyjaśnienie nr 28 

Zamawiający nie rości żadnych praw do materiałów pochodzących z rozbiórki. Wszelkie 

materiały przeznaczone do utylizacji powinien wywieźć oraz zagospodarować Wykonawca 

na swój koszt. 

 
Pytanie nr 29 

Czy dopuszczone jest ponowne wykorzystanie stalowej ścianki wyciągniętej podczas 

rozbiórki? 

Wyjaśnienie nr 29 

Nie dopuszcza się ponownego wykorzystania wyciągniętych ścianek szczelnych z rozbiórki, 

ze względu na brak informacji z jakiego materiału zostały wykonane oraz braku informacji o 

ich aktualnym stanie technicznym. 

 
 



 

 

Pytanie nr 30 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wbicia ścianki szczelnej do rzędnej 81,50 m 

n.p.m. (wejście od strony ul. Łąkowej) oraz 84,00 m n.p.m. – wejście od strony dworca? 

Wyjaśnienie nr 30 

Potwierdza się konieczność wykonania traconej obudowy wykopu ze ścianek szczelnych, 

częściowo utwierdzonych w gruncie oraz rozpartych na czas budowy zgodnie z projektem 

technologicznym opracowanym przez Wykonawcę. Rzędne spodu ścianek szczelnych 

należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 

II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w następujący sposób: 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.04.2021 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2021 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2021 r. o godzinie 11:30 Miejsce: pok. 411  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.” 

 

Załącznik nr 9 do  – wzór umowy 

W § 4 ust. 3 otrzymuje treść: 

„3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

1) do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który podlegał 

będzie weryfikacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jego przekazania. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być przygotowany z podziałem na działy 

kosztorysów przedmiarowych, stanowiących załącznik do SIWZ. 

2) oświadczenie, że Wykonawca posiada sporządzony plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ),  

3) oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi) wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu uprawnień 



 

 

budowlanych do samodzielnego kierowania budową lub robotami budowlanymi oraz 

kopią zaświadczenia o przynależności do PIIB.” 

 

W § 19 dodany zostaje ust 13: 

„13. Wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik GUS przedstawiający 

wzrost wynagrodzenia (symbol PKOB / SST) - 2141 Wiadukt drogowy o konstrukcji 

ustroju niosącego –z betonu zbrojonego „na mokro” – ramowy w okresie 12 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. Waloryzacja nastąpi na podstawie wskaźników z 12 miesiąca 

od dnia podpisania umowy. Waloryzacja będzie możliwa jednorazowo po opublikowaniu 

wskaźników GUS. Waloryzacja nastąpi po zmianie wskaźnika o minimum 5% po 

publikacji wskaźników przez GUS. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem  

o waloryzację w terminie do 2 tygodni od dnia publikacji wskaźników, na podstawie 

których nastąpi waloryzacja. Wskaźniki są dostępne na stronie Głównego Urzędu 

Statystycznego: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/.” 

  

 

 
 Z poważaniem 
         

Marian Szkudlarek 
         

       

                                                                                                 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/

