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według rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

               Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), wyjaśniam:

pytanie 1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe, czyli 
sposób rozliczenia, który niesie za sobą znaczne ryzyko dla Wykonawcy, ze względu na 
możliwości nie doszacowania robót.
Wykonawca powinien opierać się na załączonej dokumentacji technicznej, która jednak 
obejmuje większy zakres do wykonania niż przedmiotowy przetarg.
 Natomiast w SIWZ str. nr 1 pkt. III.2.1 Zamawiający określa:”W ramach przedmiotu 
zamówienia należy między innymi wykonać...”.
Prosimy o potwierdzenie, że ilość robót do wykonania wg zamieszczonych przedmiarów 
robót, są prawidłowe i nie ulegną zwiększeniu.
odpowiedź.
Zgodnie z zapisem na str. 2 SIWZ całość robót winna być wyceniona i wykonana zgodnie z 
załączonym projektem budowlano-wykonawczym , przedmiarem robót, STWIOR …...; 
dotyczącym zakresu dla tego przedmiotu zamówienia, oraz sztuką budowlaną zapewniając 
realizację całości przedmiotu zamówienia.
pytanie 2.
Naszym zdaniem brakuje w przedmiarach robót pozycji na rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni jezdni z asfaltobetonu pod kanalizację deszczową. Prosimy o uzupełnienie – 
ponieważ nie są nam znane grubości poszczególnych warstw istniejącej nawierzchni i 
podbudowy oraz aby oferty były porównywalne – o podanie dokładnych ilości i grubości 
warstw do rozebrania, wywiezienia i odtworzenia.
odpowiedź. 
Ujęto w załączonym przedmiarze dodatkowym
pytanie 3.
Na trasie projektowanej kanalizacji i chodnika zostały wycięte istniejące drzewa, jednak ich 
pnie pozostały w gruncie. Przedmiary robót nie zawierają pozycji na karczowanie pni wraz z 
ich odwozem poza teren budowy. W celu zachowania uczciwej konkurencji składanych ofert, 
prosimy o uzupełnienie przedmiarów o przedmiotowe pozycje wraz z podaniem ilości i 
średnic pni do wykarczowania.
odpowiedź.
Ujęto w załączonym przedmiarze dodatkowym
pytanie 4.
W celu uściślenia zakresu robót i czynności do wykonania prosimy o potwierdzenie, że niżej 
wymienionych robót nie należy wykonać w ramach przedmiotowego przetargu(brak pozycji 
na ich wykonanie w przedmiarach robót):
a) opis techniczny (część drogowa), str.3 „.......Na odcinku od km 0+230 do km 0+655.02 – 
po lewej stronie drogi - projektuje się oczyszczenie i udrożnienie istniejącego rowu z 
wyrównaniem jego niwelety......”,
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b) przejście w/w rowu pod drogą gminną w km 0+386,87 za pomocą przepustu o średnicy 
600 mm,
c) na odcinku występowania w/w rowu wykonanie pobocza o szerokości 1,0 m i jego 
utwardzenie za pomocą destruktu pofrezowego,
d) wymianę przepustów i ścianek czołowych zjazdów (usytuowanych wzdłuż w/w rowu) do 
przyległych posesji.
odpowiedź.
Nie przewiduje się wykonania żadnej z robót wyszczególnionych w pytaniu 4
pytanie5.
Prosimy o potwierdzenie, że kolidujące elementy sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej, 
energetycznej, gazowej i wodociągowej zostały przełożone przez ich właścicieli poza obszar 
planowanej inwestycji.
odpowiedź.
Na etapie projektowania wystąpiliśmy o uzgodnienia branżowe i zgodnie z nimi będzie 
realizowana inwestycja. Nie wszystkie sieci wymagają przełożenia poza obszar objęty 
przedmiotem zamówienia, a jedynie ich zabezpieczenie. Sieci  kolidujące będą przełożone 
poza obszar realizacji zadania.
pytanie 6.
Prosimy o wyjaśnienie czy obrzeża należy posadowić na ławie z pospółki(jak przewiduje 
przedmiar robót drogowych, poz. nr 43), czy na ławie z betonu C12/15 jak przewiduje projekt 
wykonawczy?
odpowiedź.
Obrzeża należy posadowić na ławie betonowej.
pytanie 7.
Czy istniejąca barierka obok przepustu pod ul. Żurawią przewidziana jest do rozebrania i 
ponownego montażu, czy tylko do likwidacji?
odpowiedź.
Nie przewiduje się ponownego montażu barierki.
pytanie 8.
Czy przedmiar „chodnik” z ilością pozycji 1 do 43 jest kompletny?
odpowiedź.
Przedmiar chodnik zawiera pozycje od 1 do 43 (pomyłkowo umieszczony dwa razy)
pytanie 9.
Czy przedmiar „Chełm” z ilością pozycji 1 do 32 jest kompletny?
odpowiedź.
Przedmiar „Chełm” dotyczący kanalizacji deszczowej zawiera pozycje od 1 do 32.
pytanie 10.
Czy jest jeszcze przedmiar dotyczący jezdni?
odpowiedź.
Nie ma przedmiaru dotyczącego jezdni.
pytanie 11.
Prosimy o określenie wartości szacunkowej zamówienia w zakresie robót objętych 
przedmiotowym zamówieniem.
Odpowiedź.
Wartość szacunkowa zamówienia zostanie podana po otwarciu ofert.
pytanie 12.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za potwierdzenie posiadania niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi w ofercie dwa odrębne realizacje: 
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jedna dotycząca wykonania kanalizacji, a druga dotycząca wykonania robót drogowych 
polegających na budowie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej potwierdzone stosownymi 
referencjami?
Odpowiedź.
tak
pytanie 13.
W projekcie umowy oraz zapisach SIWZ podkreśla się niezmienność ceny brutto zamówienia 
nawet w przypadku ustawowej zmiany (podwyższenie) stawki podatku VAT – prosimy o 
zmianę tak rygorystycznych zapisów jako, że zmiana podatku VAT   stanowi okoliczność jaką 
wykonawca nie może przewidzieć a więc przyczyną zewnętrzną uzasadniającą zmianę 
określonego w umowie oraz ofercie wynagrodzenia.
odpowiedź.
W celu doprecyzowania zapisu SIWZ zamawiający skreśla w rozdziale XXI pkt.5 ppkt c), i 
nie dopuszcza zmiany przyjętej zasady.
pytanie 14.
W jaki sposób, w oparciu o jakie parametry i zapisy umowne zostaną rozliczone ewentualne 
roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia a nie były 
przewidziane w SIWZ?
odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.


