
W związku z prowadzonym postępowaniem znak. ZP.III.271.2.2011 nr ogłoszenia 10014-2011 

dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Budowa 

chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej wraz z niezbędną przebudową  drogi oraz 

budową drogi osiedlowej w Popowie informuję, iż w dniu 31.01.2011 wpłynęło następujące  

zapytania:  

 

1. Czy do wyceny pozycji 3,7,8,96 i 97 przedmiaru stosować przelicznik (krotności) pozwalający na 

zachowanie zgodności podstawy wyceny z opisem pozycji. Jeżeli tak, proszę podać ich wielkość dla 

każdej z wymienionych pozycji. 

Odpowiedź :  

 

- Dla pozycji 3,7,96 - NIE 

 

- Dla pozycji 8 i 97 Należy poprawić katalog na KNNR 6 0309-030-020 

 

2. Czy w pozycji 37 przedmiaru można zastosować podstawę wyceny KNNR 6 0113/06 

(warstwa górna podbudowa z kruszyw łamanych gr 15 cm) w miejsce przyjętej w przedmiarze 

podstawy KNNR 6 0113/05  

 

Odpowiedź :  

 

 - Należy zastosować podstawę KNNR 6 0113/06 

 

3. Pozycja 100 przedmiaru – proszę podać ilość dowiezionej mieszanki mineralno-bitumicznej, 

przedmiar nie określa żadnej ilości. 

 

Odpowiedź: 

 

- 194,4000 t 

 

4. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego nw. Rysunków : 

 

- profil kanału deszczowego 

 

- konstrukcja nawierzchni drogi i chodników 

 

- przekroje studni rewizyjnych i studzienek ściekowych ulicznych. 

 

Odpowiedź : 

W związku z formą dokumentacji technicznej oraz brakiem możliwości zamieszczenia dużych 

rozmiarów plików na Biuletynie Informacji Publicznej całość dokumentacji do wglądu w siedzibie 

zamawiającego. 

 

5. Ile wynosi wadium ponieważ Zamawiający podaje rozbieżne dane w  SIWZ- 20 000zł w druku oferty 

5 000,00 

 

Odpowiedź:  

 

- Wadium wynosi 20 000 zł – dokonano modyfikacji SIWZ  

 

6. Czy formularz oferty zał 1 to to samo co również zał nr 1 Informacje ogólne o wykonawcy jak 

wynika z SIWZ pkt I wytyczne ogólne ppkt 5.2a ?  

 

 



Odpowiedz : 

W związku z pomyłką dokonano modyfikacji SIWZ oraz załączników  

 

7.  Pkt II przygotowanie oferty ppkt ceny ofertowe pppkt 2 podaje że wynagrodzenie jest ryczałtowe, 

natomiast z wzoru umowy wynika wynagrodzenie kosztorysów z możliwością wystąpienia do 50 % 

wartości kontraktu – robot dodatkowych, proszę o wyjaśnienia  

 

Odpowiedź; Wynagrodzenie kosztorysowe – modyfikacja SIWZ  

 

8.  W SIWZ jako formularz nr 3 wymieniony jest wzór personel kierowniczy do zatrudnienia przy 

kontrakcie natomiast załącznik do SIWZ formularz nr 3 to jest oświadczenie z art.24 ust2 ustawy Pzp, 

proszę o wyjaśnienia lub dołączenie formularza  

 

Odpowiedź :  

Zmodyfikowano SIWZ dołączono formularz nr 9  

 

9. Proszę o uzupełnienie brakującego formularz nr 5 i 2 zgodnie z zapisem w SIWZ w pkt I wytyczne 

ogólne ppkt 5.2b i 5.2e 

 

Odpowiedz.  

Dołączono formularz 10 oraz 11 zmodyfikowano SIWZ  

 

10. W poz. 98 Kosztorysu ofertowego brak grubości frezowania i jednostki miary   

 

Odpowiedź  

 

Jednostka miary to m2 - kalkulacja indywidualna/głębokość frezowanie ma być tak dobrana aby 

spełniała warunki określone w specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym. 

 

11. Do której z pozycji podstawowej kosztorysu ofertowego jest przyporządkowana poz 14 

kosztorysu ofertowego która chyba dotyczy zmniejszenia grubości podsypki cementowo-piaskowej, 

czy pozycja jest potrzebna i do czego.  

 

Odpowiedź  

Jest to zmniejszenia gr. podsypki cementowo piaskowej o 2 cm na powierzchni 82 m2 i dotyczy to 

poz. 2 kosztorysu ofertowego - ta grubość podsypki jest zgodna ze specyfikacją techniczną dla 

wjazdów na posesję. 

 

12.  Proszę o szczegół układania krawężnika lub podanie odpowiedniej normy ponieważ katalogi 

KNNR6 0403/03-04 poz 10,34,41 zaniżają ilość betonu na ławę.  

 

Odpowiedź  

Krawężniki betonowe powinny być ułożone zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja 

techniczną. 

  

13. Pozycja 9 przedmiaru robót Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30 pod krawężnikiem i 

ławy krawężnikowe obmiar 524,0 m Pozycja 10 przedmiar robót Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo piaskowej obmiar 

1048,00 m Proszę o wyjaśnienie czy część krawężników (połowa ogólnej ilości) zostanie ułożona z 

pominięciem rowka i ławy  

 

Czy pozycja nr 9 nie koresponduje z pozycją nr 10 i nie należy obu obmiarów ze sobą łączyć  

 

Odpowiedź:  Pozycje wskazane w pytaniu nie korespondują ze sobą i nie należy ich ze sobą łączyć .  



14. Czy zasadne jest umieszczenie pozycji zmniejszenia grubości podsypki na wjazdach z kostki 

brukowej z dziale DROGA GMINNA – poszerzeni jezdni asfaltowej.  

 

Odpowiedź: NIE 

 

15.  Czy zamawiający nie wymaga ułożenia podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15cm jako 

warstwy konstrukcyjnej dla 1798,0 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej? Przedmiar w dziale 

:chodnik” nie uwzględnia wykonania podbudowy.  

 

Odpowiedź : NIE 

 

16.  W dziale „chodnik” niw uwzględniono wykonania koryta dla budowy chodnika, pozycja nr 15 

KNNR 2-01 0125/01 Ręczne usunięcie z przerzutem warstw ziemi urodzajnej bez darni nie rozlicza 

faktycznej ilości mas ziemi do usunięcia.  

 

Odpowiedź :  Chodnik powinien być wykonany zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 

techniczną.  

 
 
 


