
                                                 Swarzędz, dnia 10 września 2021 r. 

WRPZP.271-22/2021 
 

Wyjaśnienia i zmiana 

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. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (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: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonego w punkcie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

JEST: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

- jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano: 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

- sieć wodociągową, 

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, 

ZMIANA NA: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

- jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano: 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej  nawierzchnię kamienną o powierzchni min. 3 000 

m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 



- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

- sieć wodociągową, 

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, 

Powyższa zmiana pozwoli na udział w postępowaniu Wykonawcy, a Zmawiającemu 

otrzymać więcej ofert, a to pozytywnie wpłynie na konkurencyjność w postępowaniu 

przetargowym. 

Odpowied ź nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianą warunków. 

 

Pytanie nr 2 

wnosimy o zmianę treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań 

wskazanych w VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4) zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

„a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał należycie: 

· jedną robotę budowlaną , w ramach której 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

- sieć wodociągową o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, 

· co najmniej jedną robot ę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej 

(sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb. 

· co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej,  

o średnicy Ø 180, długo ś ci min. 800 mb. 

Proponowana zmiana: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał należycie: 

· jedną robotę budowlaną , w ramach której wykonano: 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2, 

Łączna powierzchni dróg min. 9 000 m2 

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

- sieć wodociągową  



o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, 

· co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej 

(sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości 

min.700 mb. 

·co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej,  

o średnicy Ø min. 150, długości min. 800 mb. 

Odpowiedz nr 2 

Zamawiający zmienia warunek, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie: 

jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano: 

-drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

-drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3000 m2, 

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

-sieć wodociągową, 

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej 

lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb. 

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy 

Ø min. 150, długości min. 800 mb.” 

 

Pytanie nr 3 

Wnosimy o zmianę treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań 

wskazanych w VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU b) Wykonawca spełni warunek 

jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do 

realizacji zamówienia, tj.: 

„· kierownikiem budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy 

oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty 



budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN 

brutto w ramach której wykonano: 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

- sieć wodociągową, 

Proponowana zmiana 

„· kierownikiem budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) oraz 

minimum 10 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą 

następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej 

roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach 

której wykonano: 

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2, 

Łączna powierzchni dróg min. 9 000 m2 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

-sieć wodociągową,” 

Odpowiedz nr 3 

Zamawiający zmienia warunek, który otrzymuje brzmienie: 

"kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy 

oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej 

ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min.20 000 000,00 PLN brutto 



w ramach której wykonano: 

-drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, 

-drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3000 m2, 

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

-sieć wodociągową,” 

 

Pytanie nr 4 

Ponadto wnosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisów dotyczących: 

„4) Kryterium 4 -Doświadczenie personelu Wykonawcy 

Ocenie zostanie poddane doświadczenie Kierownika budowy w realizacji robót budowlanych 

z okresu ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert ponad wymóg dotyczący 

spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, 

zrealizowane przez osobę będącą w pełnej dyspozycji Wykonawcy przy realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia i wskazaną na stanowisko Kierownika Budowy. Osoba pełniąca 

funkcję „Kierownik Budowy ”realizowała kontrakt (umowę) na roboty budowlane o wartości 

minimum 3 000000PLN brutto w zabudowie staromiejskiej i pod nadzorem archeologicznym,  

w ramach której wykonano łącznie: 

-roboty drogowe, 

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), 

-sieć wodociągową, 

za każdą robotę budowlaną spełniającą wyżej wymienione warunki przyznawane będzie 5 

pkt. lecz nie więcej niż 15 pkt.” 

Prosimy o zmianę zapisu na „zabudowę miejską” lub wyjaśnienie co Zamawiający ma na 

myśli określając zabudowę staromiejską. Oraz wykreślenie nadzoru archeologicznego. 

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania 

wykonawców, jakich wymaga Zamawiający wnosimy o dopuszczenie do złożenia oferty 

wykonawców, zgodnie z powyższymi propozycjami zmian SWZ. 

W tym miejscu należy wskazać, że Zamawiający wskazując tak szczegółowe wymagania 

uniemożliwia złożenie oferty podmiotom, którzy mimo realizacji dużych inwestycji mają 

problem ze spełnieniem postawionych warunków. Dodatkowo Zamawiający wprowadza 

zapisy w zakresie dodatkowego kryterium ograniczającego konkurencję a mianowicie kadry. 

Zamawiający nie powinien wymagać, by wykonawcy posiadali doświadczenie w wykonaniu 

świadczeń identycznych względem przedmiotu udzielanego zamówienia. Zakres 

wymaganego doświadczenia powinien gwarantować, że będzie ono wystarczające do 

wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem. Zamawiający w warunkach 

udziału w postępowaniu powinien zatem określać minimalne zdolności wykonawcy, które 



umożliwią mu prawidłowe wykonanie zamówienia 

Odpowied ź nr 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium 4. 

Zabudowa staromiejska — zwarta zabudowa miejska, która ulokowana jest w centrum 

miasta blisko rynku lub ratusza, w historycznym układzie urbanistycznym miasta 

obejmującym zarówno budynki jak i ulice.  

W celu ochrony zabytków w zabudowie staromiejskiej prowadzenie robót budowlanych 

możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

konieczne jest prowadzenie badań arachnologicznych podczas realizacji inwestycji.  

Ze względu na reprezentacyjny charakter budowa nawierzchni drogowych w ulicach 

położonych w zabudowie staromiejskiej wymaga bardzo wysokiej staranności ich wykonania. 

Zwarta zabudowa miejska — zabudowa, w której budynki usytuowane są bezpośrednio przy 

granicy z pasem drogowym. W zwartej zabudowie miejskiej dostęp do niezabudowanych 

części nieruchomości występuje często wyłącznie przez bramy budynków (kamienic). 

 

Pytanie nr 5 

"W nawiązaniu do wymogu w SWZ Rozdział VII pkt. 1.3.c) dotyczącego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, zwracamy uwagę, że polisy tego typu zawierane są z sumami 

gwarancyjnymi określonymi "na jedno i wszystkie zdarzenia". W związku z tym zwracamy się 

z wnioskiem o zmianę wymogu: "na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 

PLN na każde zdarzenie" na "na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia". 

Odpowied ź nr 5 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 6 

W nawiązaniu do wymogów ubezpieczeniowych opisanych w par. 34 wzoru umowy, 

zwracamy się z poniższymi wnioskami o dokonanie zmian lub potwierdzenie: 

1. W odniesieniu do wymogu dla ubezpieczenia CAR/EAR: „ubezpieczenie okresu 

przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. Minimalny okres trwania 

każdej z klauzul 90 dni” – wnosimy o zgodę na okres 60 dni, co odpowiada standardowi 

dostępnemu na rynku ubezpieczeniowym. 

2. W odniesieniu do wymogu dla ubezpieczenia CAR/EAR: „ubezpieczenie szkód 

wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia” oraz dla ubezpieczenia OC „ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek 

rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną 



ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia” – 

prosimy o potwierdzenie, że chodzi o klauzulę reprezentantów. Zwracamy uwagę, że nie jest 

możliwe całkowicie objęcie ochroną ubezpieczeniową winy umyślnej, ale w pewnym stopniu 

pokrywa to ryzyko klauzula reprezentantów. 

3. W odniesieniu do wymogu „we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych 

niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca  

i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych 

Ubezpieczyciela” – wnosimy o wyłączenie z tego zapisu Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 6 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 2 Zamawiający potwierdza 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych  

w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych,  

a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających  

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności 

wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowied ź nr 7 

Zamawiający wskazuje, że w projekcie umowy zawarto poniższe postanowienia odnoszące 

się do charakteru wynagrodzenia ustalonego jako wynagrodzenie ryczałtowe, tj.: 

§ 28 ust. 7 i 8 Projektu umowy: 

Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie 

(wykonanie przedmiotu Umowy). Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami tam 

określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do 

zgodnego z Umową wykonania całości przedsięwzięcia opisanego w SWZ. Wynagrodzenie 

ryczałtowe pokrywa również wartość robót, materiałów i wyposażenia w odniesieniu do 

robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało wprost wyszczególnione i wykazane  



w dokumentacji projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a także 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem robót, jak również 

wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś 

roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty 

związane z niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące 

koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego 

oraz innych organów administracji i gestorów sieci, wymaganych odrębnymi przepisami, 

zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich 

zabezpieczeniem, wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych 

pozwoleń, zezwoleń lub decyzji właściwego organu administracji publicznej (również koszty 

związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne), koszty związane 

z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem opłat przyłączeniowych, a także kar 

umownych i innych obciążeń z tytułu niedotrzymania zobowiązań zawartych w umowach 

przyłączeniowych wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę), jak też 

kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub 

decyzji właściwego organu administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 8 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. Zgodnie z Opisem przedmiotu 

Zamówienia obowiązkiem wykonawcy jest  przypadku wygaśnięcia terminu ważności decyzji, 

warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 



Odpowied ź nr 9 

Zamawiający potwierdza że udostępnił dokumentacje techniczną (budowlaną zatwierdzoną 

decyzja ZRID i wykonawczą) niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 10 

Zamawiający potwierdza że dysponuje prawem dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie realizowanej inwestycji. 

 

Pytanie nr 11 

Zgodnie z pkt. VII.4.a str. 5/29 SWZ, w którym Zamawiający wymaga okazaniem się przez 

Wykonawcę posiadanym doświadczeniem przy co najmniej jednej robocie budowlanej 

polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy Ø180, długości min. 800mb. 

Z uwagi na analogiczną / tożsamą / podobną technologię wykonania robót, w tym w zakresie 

ułożenia i łączenia rur w wykopie poprzez zgrzewanie zwracamy się z zapytaniem czy 

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż  

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie: 

• „co najmniej jedna robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej / 

kanalizacji tłocznej, o średnicy Ø180, długości min. 800mb”. 

Lub też, 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, 

iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

• „co najmniej jedna robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej,  

o średnicy min. Ø160, długości min. 800mb”. 

Zmiana powyższa, przyczyniłaby się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykwalifikowanych 

i pewnych Wykonawców, którzy w swoim dotychczasowym dorobku posiadają 

doświadczenie w zakresie budowy rurociągów kanalizacji tłocznej która jest tożsama  

z budową sieci wodociągowej, a tym samym zapewnią realizację zamówienia  

w profesjonalny sposób w umownym terminie. 

Powyższe w znacznym stopniu przyczyniłoby się do poszerzenia zainteresowania kręgu 

potencjalnych wykwalifikowanych i doświadczonych Wykonawców, z korzyścią dla 



Zamawiającego. 

Odpowied ź nr 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy D.05.03.05a. W pkt.1.3 i 2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC8S, KR3 

asfalt PMB 45/80-65. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować lepiszcze  

o niższym stopniu modyfikacji, tj. PMB 45/80-55, zgodnie z zapisem w części opisowej 

projektu wykonawczego (pkt.4.5). Asfalt PMB 45/80-65 jest zamawiany na specjalne 

życzenie i przy stosunkowo niewielkiej produkcji istnieje ryzyko niejednorodności. Ponadto 

mieszanka będzie mniej urabialna, co jest dodatkowym utrudnieniem, mając na uwadze 

charakter robót. 

Odpowied ź nr 12 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem zawartym w projekcie wykonawczym 

dopuszcza się zastosowanie w warstwie ścieralnej asfaltu PMB 45/80-55. 

 

Pytanie nr 13  

Prosimy o informację czy w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

oraz kanalizacji deszczowej w ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego. 

Odpowied ź nr 13 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej będzie 

realizowana w oparciu o bezpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasach drogowych. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów 

leżą po stronie Zamawiającego. 

Odpowied ź nr 14 

Zamawiający potwierdza, że opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów 

leżą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk 

roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych. 

Odpowied ź nr 15 

Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk 

roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych. 



Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków 

chronionych w czasie wykonywania robot, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów  

w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie 

Zamawiającego, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający 

przewiduje możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 16 

W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie 

wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 

objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku 

wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przewiduje możliwość 

aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia nie znajdują się na 

działkach wpisanych do rejestru zabytków oraz że ewentualne uzyskanie decyzji 

zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) i/lub ustawą o ochronie zabytków, leży po stronie 

Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą 

Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 17 

Uzyskanie decyzji zezwalających za wycinkę drzew i krzewów koniecznych do usunięcia  

w oparciu o dokumentacje techniczną leży po stronie Zamawiającego. Opłaty 

administracyjne za wycinkę ponosi Zamawiający. W przypadku konieczności usunięcia 

dodatkowych drzew i krzewów na etapie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni oraz na 

podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli 

będzie wymagana). 

 

Pytanie nr 18 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do 

właściwego organu o przesunięcie podanego w piśmie Starosty Poznańskiego  

z dn. 29.08.2019 r. znak WD.7120.4.17.2017.ZM terminu wdrożenia stałej organizacji ruchu, 

o okres wynikający z terminu wykonania umowy tj. 480 – 580 dni od dnia zawarcia Umowy. 



 

Odpowied ź nr 18 

Zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego z dn. 29.08.2019 r. znak WD.7120.4.17.2017.ZM 

zatwierdzona organizacja ruchu  powinna zostać wprowadzona do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do organu zarządzającego ruchem  

o przesunięcie podanego terminu, tak aby możliwe było wykonanie zamówienia. 

 

Pytanie nr 19 

Zgodnie z udostępnionym Projektem Stałej Organizacji Ruchu przewiduje się montaż 

stalowych biało-czerwonych słupków blokujących U-12c natomiast zgodnie z opisem pozycji 

przedmiarowych przewiduje się „montaż słupków U-12c blokujących ozdobnych wykonanych 

z żeliwa, kolor czarny”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju słupków przewidzianych 

przez Zamawiającego do montażu na etapie realizacji zadania. W przypadku słupków 

żeliwnych wnioskujemy o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmującej 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru powyższych robót. 

Odpowied ź nr 19 

W ramach inwestycji należy zamontować żeliwne lub stalowo-żeliwne słupki blokujące 

ozdobne oraz słupki blokujące ozdobne połączone łańcuchem. Należy zastosować 

wyposażenie ulic nawiązujące do wzornictwa słupów oświetleniowych wskazanych  

w projekcie oświetlenia ulicznego. Na etapie realizacji każdy wyrób budowlany przewidziany 

przez Wykonawcę do wbudowania podlegać będzie wcześniejszej ocenie i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy pozostałych elementów małej architektury (kosze uliczne, ozdobna bariera 

trawnikowa stalowo-żeliwna, żeliwny stojak rowerowy koloru czarnego). Wnioskujemy  

o udostępnienie kart katalogowych, rysunków oraz Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych obejmujących wymagania dotyczące wykonania i odbioru powyższych robót. 

Brak określenia wymagań przez Zamawiającego jest niegodny z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 

Odpowied ź nr 20 

W ramach inwestycji należy zamontować wyposażenie ulic w postaci ozdobnych żeliwnych 

lub stalowo-żeliwnych słupków blokujących, słupków blokujących połączonych łańcuchem, 

barier trawnikowych, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. W zakresie wzornictwa 



wymienione elementy powinny tworzyć spójny wizerunek oraz nawiązywać do słupów 

oświetleniowych wskazanych w projekcie oświetlenia ulicznego. Na etapie realizacji każdy 

wyrób budowlany przewidziany przez Wykonawcę do wbudowania podlegać będzie 

wcześniejszej ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy SST 07.01.01. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien 

wynosić 12 miesięcy, zaś dla grubowarstwowego – 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 

60-miesięcznej gwarancji, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu 

gwarancyjnego dla oznakowania poziomego. 

Odpowied ź nr 21 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Zamawiający wymaga, aby 

okres gwarancyjny dla oznakowania wynosił 36 miesięcy od daty ukończenia inwestycji. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania po stronie Zamawiającego leży zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

prowadzenie badań archeologicznych. 

Odpowied ź nr 22 

Zamawiający potwierdza, że po jego stronie leży zapewnienie nadzoru archeologicznego 

oraz prowadzenie badań archeologicznych. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego 

Zamawiający ze względu na konieczność wykonania badań archeologicznych przewiduje 

możliwość aneksowania terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowied ź nr 23 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego ze względu 

na konieczność wykonania badań archeologicznych przewiduje możliwość aneksowania 

terminów umownych oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do 

właściwego organu o wydłużenie podanego w Pozwoleniu nr 109/C/2021 z dnia 08.04.2021 

r. terminu ważności na prowadzenie badań archeologicznych o okres wynikający z terminu 



wykonania umowy tj. 480 – 580 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Odpowied ź nr 24 

Zamawiający potwierdza, że z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do właściwego organu 

o wydłużenie podanego w Pozwoleniu nr 109/C/2021 z dnia 08.04.2021 r. terminu ważności 

na prowadzenie badań archeologicznych. 

 

Pytanie nr 25 

Czy zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami budynków w których będą 

wymieniane przyłącza gazowe, wodociągowe oraz sanitarne? 

Odpowied ź nr 25 

Budowa przyłączy sanitarnych i wodociągowych realizowana jest na podstawie art. 29a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający posiada uzgodnienia  

z właścicielami budynków, w których będą wymieniane wymienione przyłącza. Ze względu 

na ochronę danych osobowych dokumentacja terenowo-prawna nie została zamieszczona 

na stronie www, natomiast zostanie przekazana wybranemu w postępowaniu Wykonawcy. 

We wszystkich ulicach objętych zamówieniem przebudowa sieci gazowej wraz przyłączami 

(„Usunięcie kolizji z gazociągiem PSG Sp. z o.o.”) odbywa się na podstawie decyzji  

nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 23.08.2019 r. wydanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja swym zakresem obejmuje m.in. 

nieruchomości, na których wymieniane będą przyłącza gazowe. Dla realizacji inwestycji  

o opisanym trybie, dodatkowe uzgodnienia z właścicielami budynków lub oświadczenia  

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne nie są wymagane. 

 

Pytanie nr 26 

Dotyczy § 22 wzoru umowy. 

W związku z zamiarem narzucenia Wykonawcy nieprzerwanego prowadzenia robót od 

godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 

Wykonawca zwraca uwagę na sprzeczność zapisu z ograniczeniami w ilości czasu pracy 

wynikającymi z Kodeksu pracy. Wskazany zapis narzuca Wykonawcy nadmierne 

eksploatowanie robotników budowlanych oraz Kierowników robót i Kierownika budowy, 

którzy powinni mieć możliwość nadzorować roboty w każdym czasie ich wykonywania. 

Ponadto, pracując po 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, ogromnie wzrasta ryzyko 

wycieńczenia takiego pracownika, jak i popełniania błędów mogących stanowić zagrożenie 

dla samego siebie, innych pracowników na budowie oraz osób trzecich. Do tego, w okresie 

jesienno-zimowym, we wczesnych godzinach porannych i w godzinach wieczornych panuje 



zmrok, który też zwiększa ryzyko popełniania błędów i wypadków przy pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wykonawca, w trosce o bezpieczną i efektywną 

realizację inwestycji, proponuje usunąć treść §22 z wzoru umowy lub przynajmniej złagodzić 

nakaz prowadzenia robót tak, by dostosować go do zgodności z Kodeksem pracy  

i pozwalającym zapewnić pracownikom zatrudnionym na budowie bezpieczną pracę. 

Odpowied ź nr 26 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 27 

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć zapis  

„W terminie 14 dni przed Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację budowy (…) pozwolenie na użytkowanie (…)”. Czy zgłoszenie przez 

Wykonawcę budowy do odbioru końcowego, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji 

powykonawczej (oraz pozwolenia na użytkowanie), może nastąpić w ostatni dniu 

zadeklarowanego w ofercie „Terminu wykonania umowy” (czyli minimum 480 dni,  

a maksimum 580 dni od podpisania umowy)? 

Odpowied ź nr 27 

Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszenie przez Wykonawcę budowy do odbioru końcowego, 

wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji powykonawczej (oraz pozwolenia na 

użytkowanie), może nastąpić w ostatni dniu zadeklarowanego w ofercie „Terminu wykonania 

umowy”. 

 

Pytanie nr 28 

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 3) i 4) wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica między 

Odbiorem końcowym a Odbiorem ostatecznym. Z opisu we wskazanych punktach i ich 

kolejności można domniemać, że Odbiór ostateczny stanowi osobny odbiór następujący po 

Odbiorze końcowym. Niezrozumiałe jest jednak to, że „Odbiór ostateczny przedmiotu 

Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy”, 

podczas gdy ta dokumentacja jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie (a więc jednego z dokumentów stanowiących podstawę do dokonania Odbioru 

końcowego). 

Odpowied ź nr 28 

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy. 

 

 



Pytanie nr 29 

Dotyczy § 28 ust. 11 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie zapisu „z zastrzeżeniem,  

iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość może być 

wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego”. Jest on 

niezrozumiały w kontekście tego, że dokumentacja projektowa na przedmiotowej inwestycji 

jest dostarczana przez Zamawiającego.  

Odpowied ź nr 29 

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy. 

 

Pytanie nr 30 

Dotyczy § 29 ust. 17 wzoru umowy (a także czwarty od końca akapit Załącznika nr 5 do 

Umowy – warunki udzielenia gwarancji dla inwestycji Gminy). Wykonawca wskazuje, że 

zapis o tym, iż w przypadku wymiany urządzeń lub materiałów okres rękojmi biegnie na 

nowo od dnia ich wymiany, jest bardzo ryzykowny dla Wykonawcy tak dużego zadania 

inwestycyjnego (w którym zamontowanych będzie wiele różnych materiałów i urządzeń)  

i powoduje konieczność uwzględnienia w Ofercie ryzyka wystąpienia rękojmi 

dożywotniej/bezterminowej. Dla urealnienia wysokości składanych w postępowaniu ofert, by 

były porównywalne i nie zwiększały w nadmierny sposób obciążenia finansów publicznych 

niniejszą inwestycją, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu z wzoru umowy 

oraz z Załącznika nr 5 do Umowy. 

Odpowied ź nr 30 

Zamawiający usuwa wskazane zapisy umowy. 

 

Pytanie nr 31 

Dotyczy § 31 ust. 13 wzoru umowy. W celu usunięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, 

że w zdaniu „W przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych 

średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów 

zakupu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” (…) o ponad 3%” chodzi o zmianę 

wskaźników pomiędzy stanem na dzień składania pierwszego wniosku o zmianę Umowy  

(tj. nie wcześniej niż na 180 dzień od zawarcia umowy), a stanem na dzień złożenia oferty  

w przetargu. 

Odpowied ź nr 31 

Zamawiający potwierdza. 

 

 

 



Pytanie nr 32 

Czy w pozycji 24 przedmiaru w zakresie kanału technologicznego Nowy Świat należy 

wycenić budowę nowego słupa oświetleniowego dla montażu przestawianej kamery 

monitoringu? 

Odpowied ź nr 32 

Przestawioną kamerę monitoringu miejskiego należy zamontować na nowym słupie wraz z 

fundamentem. W celu zachowania spójności pośród różnych elementów wyposażenia ulicy, 

należy zastosować słup analogiczny do słupów oświetleniowych wskazanych w projekcie 

oświetlenia ulicznego tj. np. stylizowany słup Schréder BALATON w kolorze czarnym RAL 

9005. Słupy oświetleniowe mają wysokość 8,0 m, natomiast  słup pod kamerę ma wysokość 

6,0 m. Montaż kamery odbywa się na wysokości ok. 5,5 m.  

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży telekomunikacyjnej 

obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz z budową kanału 

technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE SA oraz usunięcie 

kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA. Przedmiary zostały sporządzone bez podziału 

na ulice jedno i dwukierunkowe. 

 

Pytanie nr 33 

Zgodnie z projektem Orange należy zdemontować 4 słupy telefoniczne drewniane, natomiast 

wg. przedmiaru należy zdemontować jedynie 2 słupy drewniane, prosimy o informacje która 

ilość jest poprawna. 

Odpowied ź nr 33 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży telekomunikacyjnej 

obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz  

z budową kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE 

SA oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA.  

W celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w projektach wykonawczych, 

przedmiary kosztorysowe zostały sporządzone bez podziału na ulice jedno i dwukierunkowe.

  

Pytanie nr 34 

Zgodnie z planem sytuacyjnym z projektu Orange należy studnie teletechniczne o numerach 

C/03/1 oraz C/03/2 wybudować jako SK-1 natomiast wg. przedmiaru należy zabudować 1 

studnie typu SK-1 oraz 1 typu SKR-1, prosimy o wskazanie którą studnia ma zostać 

wykonana jako SKR-1. 

 

 



Odpowied ź nr 34 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. Należy zabudować 

studnie SK-1. 

 

Pytanie nr 35 

Projekt Orange przewiduje dla usunięcia kolizji K-1 następujące ilości kabli: 

Kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x4x0,5 – 65 m  

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 2x2x0,6 – 130 m  

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 3x2x0,6 – 210 m 

Kabel abonencki typu XzTKMXpw 5x2x0,6 – 45 m 

Natomiast przedmiar zakłada wciąganie jedynie kabli XzTKMXpw 2x2x0,6 – 45m oraz 

XzTKMXpw 5x2x0,5 – 105m, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowied ź nr 35 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie nr 36 

Projekt Orange przewiduje dla usunięcia kolizji K-3 488m kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 

natomiast w przedmiarze widnieje ilość 142m, która wartość jest poprawna? 

Odpowied ź nr 36 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie nr 37 

Zgodnie z schematem zawartym w dokumentacji Orange rys. nr TO.06 należy wybudować 

270m kanalizacji kablowej HDPE 32, natomiast wg. przedmiaru (poz. 40) jest jej jedynie 

120m, prosimy o informacje która wartość jest poprawna. 

Odpowied ź nr 37 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie nr 38 

Z planu sytuacyjnego projektu Netia dla kolizji K-1 wynika że do przesunięcia są 2 studnie 

teletechniczne, natomiast przedmiar zakłada jedynie 1 studnie, prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odpowied ź nr 38 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. 

 

 



Pytanie nr 39 

Z zestawienia materiałów projektu Netia dla kolizji K-3 wynika że należy zabudować kable 

telekomunikacyjne o łącznej długości 1350m, natomiast przedmiar zakłada jedynie 1197 m 

(suma pozycji "34 d.3.2" oraz "6 d.2.1" z przedmiarów Nowy Świat oraz Zamkowa 

odpowiednio), prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowied ź nr 39 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie nr 40 

§ 1 ust. 3 – wnoszę o dopisanie na końcu: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

Odpowied ź nr 40 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 41 

§ 29 ust. 18 – wnoszę o wykreślenie. 

Odpowied ź nr 41 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 42 

Prosimy o informację, czy oprawy oświetleniowe mają zostać wyposażone w sterowniki 

systemu sterowania? 

Odpowied ź nr 42 

Nie przewidziano sterowników w oprawach oświetleniowych. 

 

Pytanie nr 43 

Czy oprawy oświetleniowe mają mieć możliwość sterowania indywidualnego (przykładowo 

możliwość ściemniania każdej oprawy oddzielnie)? 

Odpowied ź nr 43 

Nie przewidziano sterowników w oprawach oświetleniowych. 

 

Pytanie nr 44 

Jakie funkcje ma pełnić system sterowania zamontowany w szafie oświetleniowej? 

Odpowied ź nr 44 

Zawartość szafy oświetleniowej była przedmiotem uzgodnienia z właścicielem sieci tj. UMiG 

Swarzędz. Zgodnie z zaleceniami przewidziano systemy sterowania tak, aby możliwe było 

zarządzanie oświetleniem. W wycenie należy przyjąć szafę oświetleniową z systemem 



sterowania zgodnie z przewidzianym wyposażeniem. 

Pytanie nr 45 

Jaka jest całkowita długość kabla zasilającego (YKY 3x2,5 mm2) przestawiane kamery 

monitoringu? 

Odpowied ź nr 45 

Zamawiający załącza poprawione przedmiary kosztorysowe branży 

telekomunikacyjnej obejmujące: przebudowę sieci monitoringu miejskiego wraz  

z budową kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną 

ORANGE SA oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną NETIA SA.  

W celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w projektach 

wykonawczych, przedmiary kosztorysowe zostały sporządzone bez podziału na 

ulice jedno i dwukierunkowe. 

 

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 

23.09.2021 r. do godz. 10:00.  

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega 

również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 23.09.2021 r.  

o godz. 11:00. 

 

  
 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 


