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Nasz znak: ZFU-BM 341/1/2011                                                    Mokrsko, dnia 27.01.2011 r. 
 
    Wyjaśnienia treści SIWZ: 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 
117054 E Chotów- Krzyworzeka- Ożarów o dł. 2.657 km i skrzyżowania z drogą powiatową nr 
4514 E Chotów- Mokrsko- Ożarów o dł. 0,220 km. 2. Budowa systemu oczyszczania ścieków 
w Gminie Mokrsko - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, odcinek Ożarów L=1284 
mb. 3. Remont przyłączy wodociągowych w pasie drogi gminnej nr 413 w miejscowości 
Ożarów”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający 
wyjaśnia, co następuje: 

 

 
A/ Roboty sanitarne 

1. Jaki rodzaj studni należy ofertować? W dokumentacji są podawane studnie z kinetami PP lub 
PE, TEGRA 425, zwykła 425, PP1000. W różnych miejscach wiadomości są rozbieżne. 
  

Odp. Rodzaje studni opisane są w ogólnej charakterystyce obiektu zawartej w przedmiarze robót 
kanalizacyjnych („przedmiar krzyworzeka1.pdf”) oraz dokumentacji projektowej „opis 
techniczny.pdf” w rozdziale 5.2 - studnie kanalizacyjne. Wyjaśniam, iż materiał studni fi 1000 
powinien być PE a nie jak podano PP. Jednocześnie informuję, że dopuszcza się rozwiązania 
równoważne opisywanym.  
 

2. Czy Zamawiający może przedstawić wykazy studni dla zadań w rozbiciu technologicznym? 
 

Odp. Zamawiający nie posiada wykazu studni dla zadań w rozbiciu technologicznym. Należy 
oprzeć się na dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie Zamawiającego. 

 
3. W przedmiarze robót kanalizacji w drodze podano w poz. 3 pozycję wykonania wszystkich 
wykopów ręcznie. Czy Zamawiający tego będzie wymagał i czy taki zapis pozostawia? 
 

Odp. Roboty ręczne należy wykonać przy wykonywaniu wykopów w sąsiedztwie urządzeń takich 
jak sieć telefoniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa itp. oraz montażu rur i studzienek. 
Wykopy ręczne wynikają z technologii wykonywania kanalizacji i robót liniowych. Stanowią one ok. 
5 % ilości całkowitej wykopów. 
 
4. Jakiego rodzaju rury (typoszereg) fi 400 będzie Zamawiający wymagał? 
  

Odp. Należy zastosować rury fi 400 z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym 
CFW-GRP PN-EN 1115, zgodnie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót D-03-02-01. 
 

B/ Roboty drogowe 
 
1. Kto ponosić będzie koszty związane z opłatami za wycinkę drzew? 
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Odp. Opłata za wycinkę drzew nie będzie naliczana Wykonawcy. 
 
2. Jakiej klasy mieszanki betonu asfaltowego wymagać będzie Zamawiający na warstwie ścieralnej 
i wiążącej? Podanie granulacji nie rozwiązuje sprawy. 
 
Odp. Warstwa ścieralna – AC 11S dla ruchu KR1-2 zgodnie z PN-EN 13108-1 i WT-2 – 
nawierzchnie asfaltowe rekomendowane przez Ministra Infrastruktury. Warstwa wiążąca – AC 16W 
dla ruchu KR1-2, zgodnie z z PN-EN 13108-1 i WT-2 – nawierzchnie asfaltowe rekomendowane 
przez Ministra Infrastruktury.  
  
3. W przedstawianych przedmiarach robót jest mnóstwo błędów, nieścisłości i niejasności. Czy 
Zamawiający może przedstawić wiarygodny przedmiar lub tzw. "ślepy kosztorys" w którym autor 
usunie błędy? (mam na myśli format "NORMA" lub *.pdf) 
 
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
  
4. Czego dotyczy zapis w poz. III/7 cz. drogowa kat. KNR 2-01 0208/04? 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
5. Jaki obmiar należy przyjąć w poz. I/6 - 12, 120 czy 1200 m2? 
  
Odp. Poz. 6 przedmiaru – 1200 m2. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - 
podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 
załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
6. Czy w poz. XII/58 prawidłowo przyjęto jednostkę miary? W katalogu jest "m3", w przedmiarze 
"szt." 
 
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
  
7. Czy w poz. XII/59 nie powinien być użyty kat KNR 2-31? 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
8. Czy w poz. XII/62 nie powinien być użyty kat. KNR 2-01? 
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Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
  
9. Czy w poz. XII/65 nie powinna być przyjęta poz. KNR 2-31 0704/01 ? 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
10. Czy w poz. II/2 przedmiaru przebudowy skrzyżowania nie powinna być przyjęta poz. KNR 2-10 
0101-05 ? 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
11. Jaką pozycje katalogu KNR 2-01 należy przyjąć w poz. III/10. Podana przez autora nie istnieje 
w katalogu. 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
12. Jaką pozycję katalogu należy przyjąć w poz. II/12 do frezowania nawierzchni? Podana w 
przedmiarze dotyczy rozbiórki nawierzchni a nie frezowania 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
13. Czy do poz. V/13 należy na pewno użyć kat. KNR 2-01 0102-01 i 02? 
  
Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny oferty 
jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący                   
do obliczenia ceny oferty. 
 
14. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty kosztorysów sporządzonych na 
podstawie przesłanych przedmiarów robót? Ilość nieścisłości wymaga na oferencie zmiany poz. 
katalogowych i przyjęcie ich zgodnie ze sztuką budowlaną i specyfikacją przedstawiona przez 
Zamawiającego. 
  
Odp. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe (zgodnie z pkt 5b SIWZ) sporządzone zgodnie 
z założeniami określonymi w pkt 17 SIWZ. 


