Swarzędz, dnia 07 stycznia 2021 r.
WRPZP.271-40/2020
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania przetargowego pn: „Budowa ul. Rivoliego, ul. Mokrej
i ul. Agrestowej w Zalasewie oraz wykonanie systemu tras rowerowych na terenie
Gminy Swarzędz”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom
ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie nr 1
Kanalizacja deszczowa – proszę o

wskazanie które rozwiązanie włączenia do rowu

w ul. Rivoliego jest właściwe: to z rysunku nr 1/1 MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
„PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA PRZY UL.

RIVOLIEGO,

MOKRA

I AGRESTOWA W ZALASEWIE, GMINA SWARZĘDZ” czy to rysunku 2/8 PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. RIVOLIEGO „BUDOWA ULICY RIVOLIEGO
I MOKREJ W ZALASEWIE”. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż zaprezentowanie na
rysunku 1/1 wpięcie wpustu Wp1 bezpośrednio do OS1 jest błędne i uniemożliwia ono, ze
względu na konstrukcję separatora, podczyszczenie wód z Wp1.
Wyjaśnienie nr 1
Prawidłowe włączenie do rowu w ul. Rivoliego pokazano w projekcie kanalizacji deszczowej.
Wpust Wp1 należy podłączyć do projektowanej rury PVC-u dn400 mm za pomocą opaski
montażowej.
Pytanie nr 2
Kanalizacja deszczowa – proszę o potwierdzenie, iż lokalizacja OS2 w ul. Mokrej jest
właściwa, gdyż w takim układzie nie będzie on pełnił swojej funkcji dla wód opadowych
zbieranych przez Wp29.
Wyjaśnienie nr 2
Lokalizacja OS2 i Wp21 jest prawidłowa. W dokumentacji technicznej brak jest wpustu Wp29
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- zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany projekt kanalizacji
deszczowej.
Pytanie nr 3
Kanalizacja deszczowa – czy studnie D1 i D39 mają być DN1200 jak na profilach podłużnych
czy DN1000 jak w zestawieniu studni kanalizacyjnych.
Wyjaśnienie nr 3
Studnie D1, D29 są o średnicy DN1200 mm. W dokumentacji technicznej brak jest studni D39
- zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany projekt kanalizacji
deszczowej.
Pytanie nr 4
Kanalizacja deszczowa – czy studnie D1 i D39 mają być nabudowane na istniejące
rurociągi/przepusty czy też mają mieć prefabrykowane kinety i istniejące rurociągi mają być
w nie włączone.
Wyjaśnienie nr 4
W studniach D1 i D29 należy wykonać kinetę prefabrykowaną. W dokumentacji technicznej
brak jest studni D39 - zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany
projekt kanalizacji deszczowej.
Pytanie nr 5
Przyłącza wodociągowe – w przedmiarze dla ul. Rivoliego i Mokrej przyjęto wykonanie wpięć
tylko na rurociągu PVC 110 natomiast według załączonych profili podłużnych pięć z nich tj.
P15, P16, P17, P18 i P19 wpinane są do istniejącego wodociągu PE 180. Proszę o wyjaśnienie
czy zapisy z przedmiaru są właściwe czy też należy przy wycenie kierować się profilami dla
poszczególnych przyłączy.
Wyjaśnienie nr 5
Przyłącza wodociągowe P15, P16, P17, P18 i P19 są do wykonania od istniejącej sieci
wodociągowej z rur PE o średnicy 180mm.
Pytanie nr 6
Przestawienie hydrantów – czy zdemontowane hydranty należy przekazać Zamawiającemu
czy przechodzą na własność Wykonawcy?
Wyjaśnienie nr 6
Istniejące hydranty z demontażu przekazać do Aquanet S.A.
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Pytanie nr 7
Branża drogowa – czy Zamawiający dopuści wykonanie obrzeża na łukach z elementów
docinanych. Niestety według naszej wiedzy, żaden z producentów obrzeży betonowych 8x30
cm nie oferuje tego prefabrykatu w wersji łukowej.
Wyjaśnienie nr 7
W przypadku braku możliwości zakupu prefabrykowanych obrzeży łukowych dopuszcza się
wykonanie łuków z elementów docinanych.
Pytanie nr 8
W związku z zapisem z SIWZ punkt 5.2 „Cena określona w ofercie przez wykonawcę ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego i pozostaje niezmienna w okresie realizacji
zamówienia.” oraz zapisu z projektu umowy paragraf 8 punkt 2 „Wynagrodzenie ryczałtowe
określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych
i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych
standardów.”, czy zamawiający zgadza się na to by Wykonawca, przygotowując ofertę, mógł
traktować przekazane w ramach SWIZ przedmiary robót, jako dokument informacyjny,
z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku?
Wyjaśnienie nr 8
Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Z poważaniem
Marian Szkudlarek
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