
 

 

                                                       Swarzędz, dnia 28 lipca 2021 r. 

WRPZP.271-09/2021 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Bu dowa ulicy 

Zamkowej, Placu Powsta ńców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 

Mylnej, Bramkowej, Goł ębiej i Krótkiej wraz z sieci ą wodoci ągow ą, kanalizacj ą 

sanitarn ą i sieci ą gazow ą”. 
 

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

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego,  

które wpłynęły w dniu 26 i 27 lipca 2021 r.: 

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego (pytanie i odpowiedź nr 30) z dnia 12.07.2021 

r. (udostępnione 14.07.2021 r.) prosimy o jednoznaczne wskazanie w których pozycjach 

załącznika „ZMK_Tabela działów kosztorysów” należy uwzględnić roboty dotyczące  

ul. Górków (wyszczególnione w przedmiarze robót branży drogowej (drogi dwukierunkowe) 

lub potwierdzenie, że ww. zakres robót nie jest przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego. 

Odpowied ź nr 1 

Zamawiający zmienia załącznik „ZMK_Tabela działów kosztorysów”. Wprowadzone zostały 

następujące zmiany doprowadzające do zgodności tabeli z działami zawartymi  

w przedmiarze robót branży drogowej: 

„Rozbudowa i przebudowa nawierzchni drogowych — drogi jednokierunkowe” 

W dziale 3. PARKING NA PL. POWST. WLKP + ŁĄCZNIK dodana została pozycja 3.9 

Pompa ręczna, a pozostałe pozycje przenumerowane  

„Rozbudowa i przebudowa nawierzchni drogowych— drogi dwukierunkowe” 

dodany został nowy dział 6. ul. Górków. 

 

Pytanie nr 2 

W załączonym przez Zamawiającego w dniu 14.07.2021r. pliku ZMK_Tabela działów 

Kosztorysów, w zakładce 01_Nawierzchnie, p. 3 PARKING NA PL. POWST. WLKP + 

ŁĄCZNIK brakuje działu „pompa ręczna” Gdzie wykonawca ma uwzględnić koszt związany  



 

 

z zakresem tej pozycji? 

W załączonym przez Zamawiającego w dniu 14.07.2021r. pliku ZMK_Tabela działów 

Kosztorysów, w zakładce 01_Nawierzchnie, Brakuje całego działu obejmującego ulicę 

Górków. Czy ten zakres został wyłączony z zakresu postępowania? Jeżeli nie, proszę  

o uzupełnienie tabeli o brakujący dział. 

Odpowied ź nr 2 

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która dotyczy wykonania 

robót również w obrębie ul. Górków. 

Zamawiający zmienia załącznik „ZMK_Tabela działów kosztorysów”. Wprowadzone zostały 

następujące zmiany doprowadzające do zgodności tabeli z działami zawartymi  

w przedmiarze robót branży drogowej: 

„Rozbudowa i przebudowa nawierzchni drogowych — drogi jednokierunkowe” 

W dziale 3. PARKING NA PL. POWST. WLKP + ŁĄCZNIK dodana została pozycja 3.9 

Pompa ręczna, a pozostałe pozycje przenumerowane  

„Rozbudowa i przebudowa nawierzchni drogowych— drogi dwukierunkowe” 

dodany został nowy dział 6. ul. Górków. 

 

 

 

  Z poważaniem 
         
         Marian Szkudlarek 


