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 [7]        PYTANIA   z  10.03.2009 r.  

  I  ODPOWIEDZI 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn. 

Przebudowa ulicy 11 Listopada w  Szklarskiej  Porębie    
  

  
Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót ma WYŁĄCZNIE 
CHARAKTER ORIENTACYJNY,  co wielokrotnie podkreśla Zamawiający w materiałach 
przetargowych. Nie mniej jednak , po raz kolejny Zamawiający fakultatywnie udzieli odpowiedzi na 
pytania dotyczące Przedmiaru robót, jak tylko otrzymane wyjaśnienia od Projektanta i 
kosztorysanta. Udzielone odpowiedzi w tym zakresie w dalszym ciągu nie są obligatoryjne  dla 
Wykonawcy, a jedynie mają charakter pomocny przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego.  
Zapis ten dotyczy pytań od Nr 1. do Nr 6. oraz pytań z zestawów  poprzednich z zakresu Przedmiarów 
robót. 
 
 Pytanie 1. 
 

W przedmiarze robót drogowych w ogólnej charakterystyce robót pkt.6.2 podano długość sieci 
kanalizacji deszczowej- 1840m,  dł. przykanalików - 200m, ilość studzienek rewizyjnych 85 szt. oraz 
ilość wpustów deszczowych - 62 szt., tymczasem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz   
w przedmiarze robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  ścieków podano 
następujące ilości: dł. sieci kanalizacyjnej deszczowej 1467m,przykanalików 176 m, ilość studni 
rewizyjnych 83 szt oraz ilość wpustów 55 szt.. 
Proszę podać właściwą ilość obmiarową, jaka należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: 
Prawidłowe są wartości w przedmiarze. 
 
 Pytanie 2.  
 

W przedmiarze robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
ścieków przyjęto 1257,826 m3 wykopu pod rurociągi o łącznej długości  1643m, następnie w 
pozycji 20 przyjęto wykopy na poszerzenia na studnie w ilości 117,927 m3 . Tymczasem w 
długości 1643 m rurociągów nie uwzględniono studni, które łącznie zajmują długość  94,8m. 
W załączonym przedmiarze brakuje więc obmiaru wykopu pod studnie rewizyjne ,którego 
objętość z naszych obliczeń wynosi 246,105m3 plus 117,927m3 na poszerzenia. Proszę podać 
prawidłową  ilość obmiarową wykopu pod studnie rewizyjne. 
Odpowiedź: 
Ważne są  wartości robót ziemnych pod  sieci i poszerzenia pod studzienki podane w 
przedmiarze( uwzględniają  studnie). 
 
Pytanie 3. 
 

W przedmiarze  budowlanym w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków brak 
pozycji mówiącej o wykopie pod studzienki ściekowe. Z naszych obliczeń wynika ,że objętość 
wykopu powinna wynosić 22,275 m3. Proszę o podania podstawy ,opisu ilości i jednostki 
miary robót. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź przy Pytaniu 2.  
 
Pytanie 4. 
 

Dot. poz.73 przedmiaru robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  
ścieków – czy wymieniona pozycja opisuje wykonanie wpięcia projektowanego rurociągu o 
średnicy 250 mm do istniejących przepustów, tj. przepustu kamiennego sklepionego W4 oraz 
przepustu żelbetowego W5?  Jeśli nie, proszę o podanie informacji , jakie roboty pozycja ta 
uwzględnia oraz podanie podstawy do wyceny wpięcia w ilości dwóch sztuk rurociągu.  
Odpowiedź: 
 

Do wyceny z zakresu poz.73 - przyjąć dwie (2) sztuki. 
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Pytanie 5. 
 

W przedmiarze budowlanym w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
podano  dział nr 3 „Wyloty W1-W7”. Tymczasem do dokumentacji nie został dołączony 
rysunek przedstawiający wylot W7, jak również w wymienionym dziale nie wyszczególniono 
pozycji mówiącej o wykonaniu wylotu W7. Czy wylot W7 jest przedmiotem wyceny? Jeśli tak, 
proszę o dołączenie do dokumentacji rysunku przedstawiającego wylot oraz podanie 
podstawy wyceny . 
Odpowiedź: 
Wylotów jest 6. Należy wycenić  6 wylotów. 
 
Pytanie 6. 
 

W przedmiarze budowlanym etap I poz.77 oraz w przedmiarze budowlanym etap II poz.42 
podano błędnie wartości krotności dla opisów robót ( powinno być: dla poz.77- krotność 2, 
dla poz.42-krotność 1). Prosimy o skorygowanie pozycji. 
Odpowiedź: 
Cytat wypowiedzi  Projektanta i Kosztorysanta:  Nie rozumiem pytania: jeżeli nie zostały 
zmienione pozycje to są to studzienki rewizyjne i wpustów podane w sztukach i tak je należy 
wycenić. 
 
Pytanie 7. 
 

Opisane w dokumentacji rury dwuścienne z PCV do kanalizacji deszczowej o średnicy 250mm 
nie są dostępne na rynku. O wymaganej średnicy produkowane są jedynie rury dwuścienne z 
PP . W związku z powyższym proszę o zmianę przedmiotu wyceny z rur PCV na rury PP, bądź 
o zmianę średnicy rurociągu  projektowanej kanalizacji deszczowej z wartości 250 mm na 
rurę dwuścienną z PCV o dostępnej średnicy.   
Odpowiedź: 
W związku z zaprzestaniem produkcji rur dwuściennych z PCV należy wycenić  rury 
dwuścienne D 250 PP  
 
Pytanie 8. 
 

Dot. dołączonego do dokumentacji rysunku 11/S  „ Wylot kanalizacji  deszczowej”-
przedstawiony na rysunku wylot nie został przez nas zlokalizowany. Proszę o podanie 
informacji, czego dotyczy wymieniony rysunek? Czy wykonanie wymienionego wylotu zostało 
uwzględnione w jednym z załączonych przedmiarów?. Jeśli nie, proszę o podanie podstawy do 
sporządzenia wyceny. 
Odpowiedź: 
Rysunek dotyczy wylotu Nr 6. 
 
Pytanie 9. 
 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści zawartej umowy, a 
jeżeli tak – to w jakich sytuacjach?  
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku : 
- aktualizacji rozwiązań materiałowych ( wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń) , 
- zmiany w kolejności wykonywania części zamówienia,  
- zmiany w wysokości przewidywanych płatności w poszczególnych etapach/ odcinkach, 
- zmiany kluczowego personelu wykonawcy ( kierownika budowy, kierownika robót), 
- zmiany podwykonawców z wprowadzeniem dodatkowych włącznie,  
- braku lub wady dokumentacji projektowej, 
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- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających    
  wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów             
  i warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych, 
- wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy , 
- wykonania dodatkowych badań- przekrojów geologicznych na terenie budowy,  w związku  
  z odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
- wystąpienia siły wyższej, 
- brak możliwości dojazdu, transportu materiałów a także wykonywaniem robót  
  spowodowany opóźnieniami prac   przez wykonawcę systemu kanalizacji i wodociągów lub  
  kolizjami z tymi pracami. 
Zmiany umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do 
kontaktów miedzy stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, zmiana dokumentów 
potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców). 
Odpowiedź na pytanie 9. należy traktować jako modyfikację treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia w rozumieniu art. 38 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie 10. 
 
 

Kto ponosi koszty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? 
Odpowiedź: 
 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy o 
drogach publicznych ponosi właściciel wbudowanych urządzeń. 
  
Pytanie 11. 
 

Jakie będą kolizje wykonywanej aktualnie sieci wodno-kanalizacyjnej z projektowaną siecią 
(energetyczną , teletechniczną , ściekową) . Dane te są niezbędne do wyceny robót.  
Odpowiedź: 
Wszystkie występujące kolizje zostały już  uwzględnione w Dokumentacji projektowej . 
 
Pytanie 12. 
 

Dot. odp. 1 z dn.04.03.2009r. Po dokładnym sprawdzeniu całości dokumentacji zamieszczonej 
przez Zamawiającego, stwierdzamy, iż nadal brakuje planów sytuacyjnych nawierzchni 
drogowej od Hm 11+84,00 do Hm 14+05 oraz od Hm 2-03 do Hm 2+44. Prosimy o ich 
udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Plan sytuacyjny nawierzchni drogowej od Hm 11+84,00 do Hm 14+05 zamieszczony jest na 
stronie internetowej Miasta – w pliku [5] Pytań i odpowiedzi (27.02.-04.03.2009r.) , 
natomiast zeskanowany (i dołączony w tym samym pliku)  drugi Plan sytuacyjny nawierzchni 
drogowej nie obejmuje odcinka  od Hm 2-03 do Hm 2+44. - przepraszamy i dołączamy go 
jako załącznik do  niniejszych Pytań z odpowiedziami. 
                                                                                                                       
 Pytanie 13. 
 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w ramach realizacji 
zadania? Jeżeli tak, prosimy o podanie technologii oznakowania oraz ilości przewidzianych 
m2. 
Odpowiedź: 
Projekt docelowej organizacji  ruchu zakłada wprowadzenie wyłącznie oznakowania 
pionowego.    
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Pytanie 14. 
 

Dot. odpowiedzi Nr 4 z 06.03.2009r.  
Prosimy Zamawiającego o wskazanie wspólnych zakresów aktualnie wykonywanej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej i tej projektowanej (wspólne studzienki wpustowe i 
kanalizacyjne, przyłącza, kanały, itp.). Informacji tych nie można określić na podstawie wizji 
lokalnej, a są one niezbędne do przygotowania oferty przetargowej    
Odpowiedź: 
Wspólne zakresy aktualnie wykonywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i tej 
projektowanej – nie występują.        
   

                Burmistrz  
  /-/   Arkadiusz Wichniak 

 
 
               
Załącznik  w pliku: 
- opinia geotechniczna 


