
Kąty Wrocławskie, dnia 05.07.2012 r. 

 

Znak sprawy ZP 271/34/2012 

 

Wszyscy wykonawcy 

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: „Budowa dróg z kanalizacją deszczową na Osiedlu Kwiatowym  

w Kątach Wrocławskich”  

 

 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 

Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania. 

 

 

Pytanie 1 Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej prosi o wyjaśnienie:W projekcie występuje 

naw. z betonu asfaltowego czy jest w zakresie przetargu? 

Odpowiedź 1 Nie. 
 

Pytanie 2 Brak udostępnionej dokumentacji dendrologicznej w sprawie wycinek drzew 

Odpowiedź 2. Zamawiający dokona we własnym zakresie usunięcia drzew kolidujących  

z inwestycją. 
 

Pytanie 3 W projekcie brak opisu i przekrojów konstrukcyjnych odnośnie nawierzchni z kostki 

kamiennej prosimy o uzupełnienie 
Odpowiedź 3. Kostka kamienna granitowa 18/20 wg rys konstrukcyjnego 7 (plik A008). 
 

Pytanie 4 Brak przekrojów konstrukcyjnych ulic Irysowej, Makowej, Słonecznikowej, Konwaliowej, 

Nasturcjowej. Storczykowej 
Odpowiedź 4. W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej – część drogowa, na rys.  

nr 7 (plik A008) określono przekroje konstrukcyjne dla ul. Irysowej, Słonecznikowej, 

Nasturcjowej. Takie same są przekroje konstrukcyjne dla ul. Makowej, Konwaliowej  

i Storczykowej. 
 

Pytanie 5 - Brak dokumentacji na przełożenie wodociągu 
Odpowiedź 5. Przewidziana została  przekładka sieci wodociągowej po odkryciu rurociągu 

istniejącego, posadowionego na głęb. ok. 1,40 m i przesunięcie go sytuacyjnie na odległość 

ok. 1,0 m. Projekt wykonawczy ujmuje przełożenie wodociągu 110 L= 24,0m, mufy 

elektrooporowe dla łączenia rur wodociągowych 110mm. 
 

Pytanie 6  W projekcie występują separatory czy są w zakresie przetargu? 
Odpowiedź 6. Tak 

 
Pytanie 7 Prosimy o przekazanie wzoru załącznika nr 2 (harmonogram rzeczowo-finansowy), który 

należy dołączyć do oferty 
Odpowiedź. 7  Załącznik nr 2 do umowy –harmonogram rzeczowo-finansowy jest załączony 

pod nazwą zal._nr_2_do_umowy.xls. 
 

Pytanie 8  Czy zakres robót obejmuje wykonanie zieleńców 
Odpowiedź 8 Tak 
 

http://www.bip.katywroclawskie.pl/pobierz_plik/2087.dhtml


Pytanie 9  Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę 
Odpowiedź 9. Tak 
 

Pytanie 10 Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z robotami 

drogowymi, które należy wykonać w ramach zadania? 
Odpowiedź 10 Nie. Zamawiający dokona we własnym zakresie usunięcia drzew kolidujących  

z inwestycją. 

 
Pytanie 11 W S1WZ Zamawiający wskazuje wywóz nadmiaru gruntu na odległość 3,5 km. Czy oprócz 

kosztów transportu, Wykonawca powinien przyjąć w ofercie koszt utylizacji i zagospodarowania 

nadmiaru gruntu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 11  Należy przyjąć koszt transportu nadmiaru gruntu wraz z rozplantowaniem 

wywiezionego nadmiaru gruntu w miejscu złożenia. 
 

Pytanie 12 W SIWZ i projekcie umowy Zamawiający ustala rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy  

w rozbiciu na rok 2012 i 2013. Czy w 2013r. Wykonawca będzie mógł na bieżąco rozliczać roboty 

począwszy od stycznia 2013 r.? 
Odpowiedź 12  Tak. 
 

Pytanie 13 W SIWZ Wykonawca ma rozliczać roboty zgodnie z tabelą elementów scalonych natomiast 

w projekcie umowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Prosimy o jednoznaczne 

określenie na podstawie czego Wykonawca będzie mógł rozliczać wykonane roboty? 
Odpowiedź 13  Rozliczanie wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót. 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ: 

 

W pkt 3.6. SIWZ w miejsce wyrazów „tabelą elementów scalonych” należy wpisać 

wyrazy „harmonogramem rzeczowo-finansowym” 

 

W pkt 8.5.  SIWZ należy wykreślić wyrazy „i tabelę elementów scalonych”  

 

W pkt 24.3. SIWZ należy wykreślić ppkt 10 „zmiany tabeli elementów scalonych  

w zakresie uszczegółowienia części składowych elementów wykazanych w tabeli,  

bez możliwości zmiany jej elementów podstawowych, na wniosek Zamawiającego  

lub Inspektora nadzoru.” 
 

Pytanie 14 W załącznikach do oferty należy wypełnić załącznik nr 1 Czynniki cenotwórcze.  

Prosimy o sprawdzenie czy załączony przez Zamawiającego wzór załącznika nr 1 jest odpowiedni? 

Prosimy o wyjaśnienie odnośnie wypełnienia rodzaju robót, które należy wpisać do tabeli, na jakiej 

zasadzie Wykonawca ma wypełnić ww. załącznik 
Odpowiedź 14  Wzór załącznika nr 1 jest odpowiedni. Należy wypełnić załącznik nr 1  

dla każdego rodzaju robót (np. drogowe, instalacyjne sieciowe itp.) określając wartości:  

stawki roboczogodziny R,  

pracy sprzętu S (jako wartość procentową w stosunku do wartości średniej publikowanej  

w SEKOCENBUDZIE),  

kosztów pośrednich Kp (jako wartość procentową),  

kosztów zakupu materiałów Kz (jako wartość procentową),  

wartości materiałów M (jako wartość procentową w stosunku do wartości średniej 

publikowanej w SEKOCENBUD-dzie),  

wartość zysku Z (jako wartość procentową liczoną od R+S+Kp). 

 



Pytanie 15 W związku planem finansowania inwestycji i terminem zakończenia realizacji wskazanym 

treścią pkt. 3.6 i 7 SIWZ wnosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie odbioru 

i rozliczenie kwoty umownej przed dniem 29.11.2013 r. w przypadku zakończenia realizacji  

z wyprzedzeniem np. w II kwartale 2013 r.? 
Odpowiedź 15  Tak – zgodnie z pkt. 24.2.1.5 SIWZ. 
 

Pytanie 16 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt, 8.3 SIWZ, dla osoby, która 

posiada uprawnienia specjalności drogowej bez ograniczeń i doświadczenie zawodowe: 

- min. 4 lat pracy w charakterze Kierownika przy prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji obejmujących 

budowę lub przebudowę dróg klasy do GP, kategorii ruchu do KR5, w tym obejmujących roboty 

nawierzchniowe z kostki o dł. min. 500 m, kanalizację grawitacyjną o dł. min. 300 m oraz roboty 

branżowe w zakresie robót teletechnicznych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i gazowej 

oraz budowę torowisk tramwajowych, 

- min. 1 rok pracy w charakterze Inżyniera Budowy przy realizacji i rozliczaniu zadań obejmujących 

przebudowę dróg wraz z placami o pow. powyżej 3000 m2, pod bezpośrednim nadzorem Kierownika 

Budowy? 

W uwagi na poziom techniczny zrealizowanych inwestycji związanych z zakresem i kategorią 

przebudowanych dróg publicznych oraz posiadane uprawnienia drogowe w specjalności drogowej  

bez ograniczeń wnioskujemy o uznanie powyższego za adekwatny do wymagań stawianych przez 

Zamawiającego dla przedmiotowego zadania 
Odpowiedź 16  Nie – Wykonawca musi spełnić warunek określony w pkt. 8.3 SIWZ. 

 

Pytanie 17 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 

(zakończył) z należytą starannością jako wykonawca,  co najmniej dwa zadania polegające  

na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej  

lub granitowej i powierzchni minimum 3000 m2 każda lub długości co najmniej 500 m."  

Pytanie nasze brzmi : Czy zamiast  nawierzchni z kostki betonowej Zamawiający uzna jedną 

z referencji w której  nawierzchnia  jest wykonana z płytki betonowej 30x30x5cm? 

Odpowiedź 17 Tak pod warunkiem, że dotyczy zadania polegającego na budowie, przebudowie 

lub remoncie dróg lub placów o powierzchni minimum 3000 m
2

 lub długości co najmniej 500 m.  


