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Poznań,21 stycznia 2022 

l.dz. 00274/PIM/01/22/MK/2014-21 

      
Wykonawcy w postępowaniu        
            

Dotyczy: "Przebudowa ul. Kolejowej "      

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

Pakiet nr 3 z 10.01.2022 r.  

Pytanie nr 1  

Prosimy o przedstawienie technologii wykonania prób szczelności na projektowanych 

wpustach, ponieważ w naszej opinie w miejscach włączeń bezpośrednio do czynnego 

kanału ogólnospławnego wykonanie takowej próby jest nie możliwe. 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Próby szczelności należy wykonać w przypadku, gdy wymaga tego gestor sieci.                               

W przypadku takiej konieczności należy wykonać próbę z wykorzystaniem korka 

uszczelniającego w miejscu włączenia przykanalika do sieci. 

Pytanie nr 2  

W jakiej pozycji Wykonawca ma policzyć obowiązki zawarte w Załączniku nr 9 do Umowy  

a zwłaszcza dotyczące: 

- badania destruktu, 

- wyceny brakarza i kosztów sprzedaży? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Koszty te powinny zostać uwzględnione w kosztach ogólnych budowy.  
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Pytanie nr 3  

Jaka kostkę granitową 9/11 o której mowa w projekcie należy użyć pod względem 

obrobienia krawędzi? Czy kostkę łupaną, czy cięto – łupaną, czy ciętą ? Prosimy                   

o konkretne określenie jaką kostkę i jak obrobioną należy zastosować do wyceny ponieważ 
różnice cenowe pomiędzy nimi są znaczne. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Należy użyć kostki łupanej. 

Pytanie nr 4  

Obecnie na ulicy Kolejowej jest wykonane oznakowanie poziome w technologii „spray 

plastik”, cała dzielnica -  Łazarz jest wymalowana w tej technologii. Czy również w tej 

technologii należy wykonywać oznakowanie poziome czy może być wykonywane                            

w technologii cienkowarstwowej przy użyciu farb rozpuszczalnikowych lub 

wodorozcieńczalnych. Prosimy o konkretne określenie jaki rodzaj farb należy zastosować 
do wyceny ponieważ różnice cenowe pomiędzy nimi są znaczne. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii „spray plastik”. 

Pytanie nr 5  

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze demontażu i ponownego montażu istniejących na 

ulicy Kolejowej parkometrów. Prosimy o podanie informacji gdzie należy zdeponować 
zdemontowane parkometry na czas budowy oraz wskazanie w Projekcie gdzie należy                   

je ponownie zamontować. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wszystkie prace z tym związane powinna wykonać firma, która prowadzi serwis 

parkometrów na terenie Poznania, wskazana przez Wydział Parkowania ZDM. Wykonawca 

powinien udzielić zlecenia tej firmie w ramach którego zostanie wykonany: 

 - demontaż istniejących parkometrów, 

 - zabezpieczenie, przewóz do własnego magazynu i zmagazynowanie przez cały okres 

prowadzenia budowy, 
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 - ponowny przywóz na teren budowy i ponowny montaż parkometrów na fundamentach 

zamontowanym przez wykonawcę robót budowlanych przebudowy ulicy, 

-  fundamenty dostarczone zostaną jako elementy prefabrykowane przez firmę serwisową 

w ramach ceny ryczałtowej, 

-   lokalizacje parkometrów oraz rzędne zamontowania elementów prefabrykowanych należy  

uzgodnić na etapie budowy z Wydziałem Parkowania ZDM. 

Koszt przedmiotowego zlecenia wchodzi w zakres ceny kontraktowej. 

Pytanie nr 6 

Prosimy o przedstawienie planszy nawierzchni z wyrysowanym wzorem w jaki należy 

układać poszczególne płaszczyzny układane z kostek granitowych, betonowych i płytek 

betonowych wraz z określeniem opasek, ścieków wykonywanych z kostek etc. Prosimy                    

o szczególne uwzględnienie wzoru na powierzchni wyniesionych skrzyżowań. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

W projekcie wykonawczym zamieszczono plan sytuacyjny w skali 1:200, w którym pokazano 

wszystkie rodzaje nawierzchni. Szczegóły wzorów w miejscach wątpliwych należy ustalić 
na etapie budowy. 

Pytanie nr 7  

Prosimy o rysunek szczegółu technicznego wykonania powierzchni chodnika bezpośrednio 

okalającego wypiętrzone korzenie istniejących drzew . Np. korzenie drzew w km 0+482 lub 

0+518 strona prawa. 

   

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Problem należy rozwiązać na roboczo, na placu budowy, podczas prac budowlanych, po 

zdjęciu nawierzchni. 
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Pytanie nr 8  

Wnosimy o zwiększenie grubości w-wy betonowej pod chodnikami z 10 cm do min. 15 

cm.  Pożądana grubość to 20 cm. Zaprojektowana warstwa stabilizacji której grubość 
wynosi 10 cm jest niewystarczająca i doprowadzi do szybkiej degradacji i zniszczenia 

nawierzchni wykonanych chodników. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie akceptuje zwiększenia grubości warstwy betonowej. Warstwa grubości             

10 cm pod chodnikiem jest standardem ZDM. 

Pytanie nr 9  

Prosimy o podanie grubości podbudowy jaką należy rozebrać zgodnie z poz. nr 6 – 

„Rozebranie istniejącej podbudowy wraz z wywozem na odległość 10 km i utylizacja”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Grubość podbudowy należy przyjąć na podstawie Ekspertyzy Geotechnicznej. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o udostępnienie projektu/planu sytuacyjnego przebudowy sieci gazowej której 

Wykonawca jest zobowiązany udostępnić PSG dla odcinków wymienionych w projekcie 

umowy §1 pkt 14. Informacja o lokalizacji tej przebudowy jest konieczna do sporządzenia 

przez Wykonawcę harmonogramu robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny.  

Pytanie nr 11 

Prosimy o wykreślenie z umowy §1 pkt 17 : 

 

Ponieważ Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć problemów jakie mogą Wyniknąć 
podczas realizacji prac niezależnego podmiotu gospodarczego. W jaki sposób Wykonawca 

ma określić ten wpływ w swojej ofercie i jak te oferty biorące udział w przetargu miałyby być 
porównywalne? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego do pytania nr 11, 36 i 37: 

Zamawiający odmawia zmiany postanowienia z § 1 ust. 17 i 18 wzoru Umowy. 

Zarówno § 1 ust. 17 jak i § 1 ust. 18 wzoru Umowy nie przenoszą na Wykonawcę 

odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich (w tym PSG lub np. Miejskiego Inżyniera 

Ruchu) Postanowienia te wskazują jedynie na ryzyka związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, które Wykonawca powinien uwzględnić składając ofertę. Jeżeli przeszkody te będą 

implikowały konieczność zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku 

ustalenia braku zawinienia Wykonawcy, zmiany te będą możliwe na podstawie przesłanek 

wymienionych w § 15 wzoru Umowy (w przypadku sieci gazowych – dodatkowo                             

po spełnieniu warunku z § 1 ust. 16 wzoru Umowy). 

Pytanie nr 12  

Z zapisów §1 pkt 15 wynika że wymagane jest pisemne potwierdzenie odbioru. W obecnej 

sytuacji pandemii COVID pisemne potwierdzenie może być trudne  do osiągnięcia, lub 

osiągnięcie może potrwać nawet zgodnie z prawem do 30 dni kalendarzowych co może 

wpłynąć na termin realizacji Inwestycji lub tym samym przerzuca odpowiedzialności za 

ewentualne opóźnienia po stronie PSG na Wykonawcę. Prosimy o wykreślenie z §1 pkt 15 

zwrotu pisemne potwierdzenie odbioru: 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający odmawia zmiany postanowienia z § 1 ust. 15 wzoru Umowy. Pisemne, 

oficjalne zawiadomienia podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, przesyłane 

za pośrednictwem operatora pocztowego, nadal są podstawowym sposobem wymiany 

korespondencji. Natomiast, pocztowe potwierdzenie odbioru korespondencji, które 

umożliwia jednoznaczne potwierdzenie daty skutecznego doręczenia pisma, jest możliwe 

również w okresie stanu epidemicznego.  

Pytanie nr 13 

Wnosimy o zmianę zapisów §2 pkt. 2d Umowy  z zapisu „Zakończenie robót budowlanych 

– 250 dni od zawarcia Umowy” na zapis „Zakończenie robót budowlanych – 250 dni                  

od przekazania terenu budowy”. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 14 

Wnosimy o zmianę wszystkich zapisów §2 pkt. 2 „(…) dni od zawarcia Umowy” na zapis 

„(…) dni od przekazania terenu budowy”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 15 

Prosimy o konkretne podanie ilości i wymiarów oraz parametrów technicznych tablic                          

o których jest mowa w §5 pkt 1 ponieważ jest to niezbędne do określenia ceny za tą usługę. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający będzie wymagał dwóch tablic, zgodnie z wzorem tablicy o który zostały 

uzupełnione materiały przetargowe. 

Pytanie nr 16 

Wnosimy o zmianę zapisów umowy §11 pkt.1a dot. kar umownych za 1 dzień zwłoki na  

0,05 % wartości poszczególnych kamieni milowych a nie 0,1% wartości kontraktu za każdy 

dzień zwłoki.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 17 

Wykonanie pierwszej warstwy bitumicznej dla konstrukcji drogi wymaga wjechania 

rozściełaczem i autami na warstwę stabilizacji o grubości 15 cm skończy się jej dewastacją 

i zniszczeniem. Prosimy o dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni do aktualnego stanu 

wiedzy i doświadczenia w realizacji nawierzchni. Zastosowanie podbudowy z mieszanki 

związanej spoiwem hydraulicznym bezpośrednio pod warstwą mma, bez warstwy                            

z mieszanki niezwiązanej wiąże się z szybką propagacją spękań skurczowych podbudowy 

cementowej do górnych warstw nawierzchni i radykalnym pogorszeniem nośności podłoża 

i dolnych warstw konstrukcji na skutek infiltracji wody. Proponujemy zastąpienie 
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zaprojektowanej konstrukcji układem warstw zgodnym z tablicą 9.1 Typ A1 dla KR 3 

KTKNPIP:2014 lub inną uwzględniającą wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający akceptuje propozycję zmiany konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11, grubości 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubości 5 cm, 

• podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, grubości 7 cm, 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, grubości 20 cm, 

• warstwa z mieszanki związanej C3/4, grubości 15 cm, 

Pytanie nr 18 

Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz ilości, powierzchni podłoża pod nasyp, zbudowanego 

ze „skały lub innej gładkiej powierzchni” wymagającej rozdrobnienia lub spulchnienia w celu 

poprawy jej powiązania z podstawą nasypu według punktu 5.3.1.3 SST 02.03.01. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zakres takiego podłoża pod nasyp należy określić podczas prac budowlanych, po rozbiórce 

istniejącej nawierzchni. 

Pytanie nr 19 

Prosimy o zastąpienie zapisu punktu 5.3.3.1 o treści: 

„Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 > 6 x 10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 

stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 

sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 

korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej,”  zapisem uzależniającym 
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konieczność wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej 

niespełnieniem  warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji. 

Proponowana treść zapisu: „Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy 

wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 ≥ 6  × 10–

5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem                        

o  takich  właściwościach,  Inżynier  może  wyrazić  zgodę  na  ulepszenie  górnej  warstwy  

nasypu  poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 

jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni. 

W przypadku nie spełnienia warunku mrozoodporności i nośności konstrukcji konieczne 

jest wprowadzenie korekty, polegającej na odpowiednim rozbudowaniu warstwy 

ulepszonego podłoża lub podbudowy pomocniczej.” 

Pozostawienie zapisu bez zmian skutkuje koniecznością rozbudowania podbudowy 

pomocniczej, nawet jeśli jest spełniony warunek mrozoodporności i nośności. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający akceptuje zmianę zapisu. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęty w Dokumentacji Projektowej układ i parametry warstw: 

podłoża i konstrukcji dla: nawierzchni miejsc postojowych i zjazdów; nawierzchni miejsc 

postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; nawierzchni zabruków; nawierzchnia 

skrzyżowań i przejść dla pieszych wyniesionych; nawierzchni chodników są dostosowane 

do prognozowanego obciążenia ruchem, kategorii ruchu oraz stanu istniejących warstw 

konstrukcji  i podłoża. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Konstrukcje są dostosowane do projektowanego obciążenia ruchem. 

Pytanie nr 21 

Prosimy o uzupełnienie punktu 5.4 SST 04.01.01 o zapis uzależniający wymaganie dla                   

Io od rodzaju gruntów w podłożu. Zgodnie z PN-S 02205 dla różnych gruntów przyjmuje się 

różne wartości Io jako reprezentatywne dla wskaźnika zagęszczenia Is =1,0.: 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wskaźnik Io nie powinien przekraczać 2,2, co wynika z rozpoznania podłoża gruntowego. 

Pytanie nr 22 

Czy w technologicznie uzasadnionej sytuacji   Zamawiający dopuszcza wykonanie robót 

według SST 04.05.01 z wykorzystaniem spoiwa hydraulicznego innego niż cement 32,5, 

bardziej dostosowanego do  warunków gruntowo-wodnych panujących w trakcie realizacji 

kontraktu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie akceptuje innego spoiwa hydraulicznego. 

Pytanie nr 23 

Prosimy o wykreślenie z treści Dokumentacji Projektowej w tym, między innymi, z punktu 

2.6  SST  D 04.05.01 wymagań dotyczących posiadania aprobaty technicznej. Zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami nie jest to dokument obowiązkowy do wprowadzenia 

materiału na rynek. Wymaganie posiadania aprobaty jest niezgodne z przepisami 

dotyczącymi swobodnego dostępu do rynku i wolnej konkurencji.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie akceptuje prośby. 

Pytanie nr 24 

W związku z zapisem punktu 1.3 SST D04.05.01 o treści: „Niniejsza specyfikacja techniczna 

dotyczy tylko mieszanek kruszyw związanych cementem, nie dotyczy gruntów ulepszonych 

cementem”, prosimy o udostępnienie SST dotyczącej gruntów stabilizowanych spoiwem 

hydraulicznym lub o potwierdzenie, że zamieszczona SST 04.05.01 dotyczy  także gruntów 

stabilizowanych spoiwem. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie przewiduje stosowania gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym. 

Pytanie nr 25 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że do wykonania warstwy opisanej w punkcie 6.3.2 

Opisu Technicznego jako „warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 15 cm,” należy 
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użyć stabilizacji w klasie Rm 2,5 MPa - 5 MPa. Żadna z dotychczas stosowanych klasyfikacji 

nie przewiduje klasy opisanej „Klasa C 2,5/5,0”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający wprowadza zmianę – należy wykonać warstwę z mieszanki związanej C3/4. 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenia, że warstwa opisana w punkcie 6.3.2 Opisu Technicznego jako: 

„warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 15 cm,” pełni zgodnie z Katalogiem 

Typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych: 2014”   funkcję podbudowy 

pomocniczej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Mieszanka C3/4 pełni funkcję podbudowy pomocniczej. 

Pytanie nr 27 

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego zakresu dotyczy SST D 05.03.01 W punkcie 1.3 

zamieszczono zapis: „1.3. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

W punkcie 1.3. jest błąd. SST D 05.03.01 dotyczy nawierzchni z kostki kamiennej. 

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie że do wykonania robót według SST D 08.02.01 należy wykorzystać 
płyty betonowe spełniające wymagania normy:  PN-EN 1339. „Betonowe płyty brukowe. 

Wymagania i metody badań” Przywołane w w/w SST wymagania pochodzą z normy 

zastąpionej, bardziej aktualnymi dokumentami. Z uwagi na przepisy dotyczące produkcji i 

sprzedaży wyrobów przywołane w SST dokumenty zostały zastąpione normą PN-EN 1339.  

Dlatego też producenci mają obowiązek produkować i deklarować właściwości według norm 

PN-EN, nie mają obowiązku produkować i deklarować zgodności ze starymi normami.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza: płyty betonowe muszą spełniać wymagania normy  PN-EN 1339. 

„Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”. 
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Pytanie nr 29 

Prosimy o zmianę zapisów SST D 08.02.02 w zakresie wymagań dla nasiąkliwości kostki 

betonowej, poprzez zamieszczenie wymagania PN-EN 1338 dla klasy  2 B czyli: 

nasiąkliwość poniżej 6% masy.  Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasy 

nasiąkliwości. Przywołana PN-EN 1338 nie przewiduje dla żadnej klasy bardziej 

restrykcyjnych wymagań dla nasiąkliwości. Zamieszczone w punkcie 2 wymagania są 

niezgodne z żadną z klas opisanych w przywołanej normie PN-EN 1338. W SST 

zamieszczono wymagania dla betonu zwykłego a nie dla elementów prefabrykowanych. 

Kostki betonowa o mniejszej nasiąkliwości nie są produkowane, Producenci nie mają 

obowiązku deklarowania zawyżonych w sposób nieuzasadniony, niezgodnych z w/w normą, 

parametrów. Nie są obserwowane, na zrealizowanych według wymagań PN-EN 1338  

projektach, uszkodzenia wskazujące na zbyt wysoką nasiąkliwość. Jak pokazuje 

doświadczenie Wykonawcy uszkodzenia wbudowanej  kostki betonowej  wynikają                           

z niespełnienia podstawowych kryteriów ww. normy.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający akceptuje zmianę zapisów. 

Pytanie nr 30 

Prosimy o zmianę  zapisów SST D 08.02.02 w zakresie wymagań dla wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu, poprzez zamieszczenie wymagań zgodnych z normą PN-

EN 1338 czyli: „Jeśli próbka składa się z nie więcej niż 8 kostek, wytrzymałość T każdej 

kostki nie może być mniejsza niż 3,6 MPa a obciążenie niszczące nie jest mniejsze niż 250 

N/mm   lub  dla oceny większej próbki: Jeśli próbka składa się z 16 kostek brukowych                        

i wytrzymałość T nie więcej niż jednej kostki jest mniejsza niż 3,6 MPa ale nie mniejsza 2,9 

MPa i żadne obciążenie niszczące nie jest mniejsze niż 250 N/mm, to próbka i partia kostki 

są zgodne z wymaganiami. W SST zamieszczono wymagania dla betonu zwykłego a nie 

dla elementów prefabrykowanych. Dla prefabrykatów stosuje się inną metodę  badawczą 

niż dla betonu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający akceptuje zmianę zapisów. 

Pytanie nr 31 

Prosimy o zmianę  zapisów SST D 08.02.02 w zakresie wymagań dla ścieralności   kostki 

betonowej, poprzez zamieszczenie wymagania PN-EN 1338.  Przywołane w SST 

wymagania i normy  nie dotyczą  elementów prefabrykowanych.  PN-EN 1338 jest  
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dotychczas najpowszechniej stosowaną  i obowiązującą klasyfikacją prefabrykatów. 

Przywołana PN-EN 1338 nie przewiduje dla żadnej klasy takich wymagań jak zamieszczono 

w SST. Zamieszczone w SST  wymagania są niezgodne z żadną z klas opisanych                          

w przywołanej normie PN-EN 1338. Producenci nie mają obowiązku deklarowania 

zawyżonych w sposób nieuzasadniony, niezgodnych z w/w normą, parametrów. Nie są 

obserwowane, na zrealizowanych według wymagań PN-EN 1338  projektach, uszkodzenia. 

Jak pokazuje doświadczenie Wykonawcy uszkodzenia wbudowanej  kostki betonowej  

wynikają z niespełnienia podstawowych kryteriów ww. normy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający akceptuje zmianę zapisów. 

Pytanie nr 32 

Prosimy o zamieszczenie w SST punktów 4.13 i 4.14 opis metody sporządzania mieszanki 

podłoża strukturalnego na placu budowy o których jest mowa w SST D-09.01.01 Zieleń 

drogowa w pkt 2.12 Podłoże strukturalne – Metoda sporządzania (str. 240). SST odnosi się 

do tych punktów ale ich nie ma w niej opisanych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Metody sporządzania mieszanki podłoża strukturalnego na placu budowy są przedstawione 

w punktach 5.14 i 5.15 SST D-09.01.01. 

Pytanie nr 33 

Prosimy o udostępnieni dokumentacji geologicznej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający udostępnia dokumentację.  

Pytanie nr 34 

Wnosimy o wykreślenie w par. 1 ust.12 zapisu o treści „W przypadku wystąpienia wad 

przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie mógł celem wyłączenia swojej 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, powoływać się na błędy wykonawcze robót 

prowadzonych przez PSG (np. spowodowanych nieprawidłowym zagęszczeniem gruntu 

przez PSG).” Niniejszy zapis w sposób bezpodstawny przenosi odpowiedzialność PSG za 

wykonane prace na Wykonawcę – przy braku jakiegokolwiek węzła obligacyjnego pomiędzy 

Tymi podmiotami. Tym samym stanowi naruszenie art. 433 pkt.3 ustawy Pzp. Wnosimy o 

jego wykreślenie jako postanowienia umownego naruszającego zasady współżycia 
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społecznego, a tym samym nieważnego oraz bezskutecznie zastrzeżonego względem 

Wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający odmawia zmiany postanowienia z § 1 ust. 12 wzoru Umowy. 

Postanowienie z § 1 ust. 12 wzoru Umowy nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności 

PSG za wykonane przez ten podmiot prace. Postanowienie to, w części zacytowanej                    

w powyższym pytaniu, stanowi jedynie o wyłączeniu możliwości powoływania się przez 

Wykonawcę na okoliczność błędnego wykonania prac przez PSG przy rozpatrywaniu przez 

Wykonawcę ewentualnej reklamacji Zamawiającego dotyczącej wad lub usterek przedmiotu 

Umowy zgłaszanej w ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

Powyższe wyłączenie jest konsekwencją odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłową 

ocenę i odbiór prac wykonanych przez PSG. Reasumując, Wykonawca działając w imieniu 

Zamawiającego, odpowiada za rzetelną ocenę prac PSG i ewentualne zgłoszenie 

zastrzeżeń, co do ich prawidłowego wykonania. W związku z powyższym, jeśli skutkiem 

pochopnego bezusterkowego odebrania prac PSG, będzie wada przedmiotu Umowy, to 

Wykonawca, z tego powodu, nie będzie mógł uchylić się do odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi lub gwarancji jakości przedmiotu Umowy.  

Pytanie nr 35 

Wnosimy o doprecyzowanie w par. 1 ust. 16 Umowy, podstaw kontraktowych 

uprawniających Wykonawcę do wnioskowania o zmianę terminu w przypadku opóźnienia 

prac przez PSG. Przywołany ogólnie par. 15 Zmiany Umowy – natomiast trudno odszukać 
właściwą i czytelną podstawę uprawniającą do wydłużenia terminu. Prosimy o podanie 

podstawy kontraktowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający odmawia zmiany postanowienia z § 1 ust. 16 wzoru Umowy. 

Na podstawie § 1 ust. 16 wzoru Umowy nie następuje ograniczenie katalogu przesłanek do 

zmiany Umowy wymienionych § 15 wzoru Umowy. Jednakże, w przypadku ewentualnych 

zmian terminów realizacji Umowy związanych z przekroczeniem przez PSG planowanych 

terminów wykonania prac w zakresie przebudowy sieci gazowej, konieczne jest 

udokumentowanie przez Wykonawcę, że zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 13 Umowy, 

dokonał on powiadomienia PSG o terminie przekazania terenu danego odcinka roboczego, 

celem wykonania przebudowy sieci gazowej. Powyższy warunek ma na celu umożliwienie 
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jednoznacznego ustalenia braku zawinienia Wykonawcy w przekroczeniu terminów 

realizacji przebudowy sieci PSG.  

Postanowieniem umownym umożliwiającym zmianę terminów realizacji Umowy, na skutek 

okoliczności w postaci niezawinionego przez Wykonawcę przekroczenia zakładanych  

terminów realizacji przebudowy sieci gazowej (np. na skutek okoliczności, za które 

odpowiada PSG) może być § 15 ust. 1 pkt 8 wzoru Umowy.  

Pytanie nr 36 

Wnosimy o wykreślenie w par. 1 ust. 17 niewspółmiernego i nieadekwatnego ryzyka jakim 

jest przeniesienie na Wykonawcę odpowiedzialności za termin realizacji prac przez PSG.                           

W przypadku przedłużających się prac realizowanych przez PSG ponad czas wskazany                 

w ust. 14 Wykonawca wnosi o uwzględnienie zarówno czasu jak i kosztu jaki Wykonawca 

poniesie z przyczyn od siebie niezależnych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące powyższej kwestii zostały podane łącznie 

w odpowiedzi na pytania nr 11, 36, 37 – vide: odpowiedź na pytanie nr 11, powyżej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego do Pytanie nr 37 

Wnosimy o określenie koniecznej do uwzględnienia przez Wykonawcę w cenie oferty ilości 

czasowej organizacji ruchu i konieczności ich zmian (par. 1 ust. 2, ust. 18 w zw. z par. 5 ust. 

1 pkt. 16 Umowy). Wskazanie, iż Wykonawca winien uwzględnić koszt bez względu na ilość 
i zakres zmian, a więc w jakiej wysokości winien przyjąć do oferty koszt (?) stanowi jawne 

naruszenie zasady pzp porównywalności ofert i konkurencyjności.  

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące powyższej kwestii zostały podane łącznie 

w odpowiedzi na pytania nr 11, 36, 37 – vide: odpowiedź na pytanie nr 11, powyżej.  

Pytanie nr 38 

Wnosimy o wykreślenie par. 15 ust. 4 Umowy jako rażąco naruszającego istotę stosunku 

zobowiązaniowego jakim jest umowa o roboty budowlane, a pozbawiające Wykonawcę 

uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikłych z przedłużenia terminu 

realizacji z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Wykonawca nie 

wyraża zgodny na takie ograniczenie a zwrot „Strony zgonie ustaliły, iż Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu” – jest 

jawnym naruszeniem podstawowych praw Wykonawcy.  Wykonawca nie akceptuje i nie 

uzgadnia takich postanowień umownych. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający odmawia zmiany postanowienia z § 15 ust. 4 wzoru Umowy. 

Postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie pierwsze wzoru Umowy potwierdza jedynie, że terminy 

realizacji przedmiotu Umowy wskazane w treści wzoru Umowy nie stanowią 

gwarantowanych przez Zamawiającego terminów, w których przebiegała będzie realizacja 

przedmiotowych robót budowlanych. Terminy te stanowią element przedsiębranych 

zobowiązań umownych Wykonawcy.  

Natomiast postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie drugie wzoru Umowy stanowi o ograniczeniu 

odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu) Zamawiającego, zgodne z art. 473 § 2 k.c. 

Na podstawie ww. regulacji umownej, wyłączona zostaje odpowiedzialność Zamawiającego 

za szkody Wykonawcy spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem 

zobowiązań umownych przez Zamawiającego, za wyjątkiem szkody spowodowanej 

umyślnym działaniem Zamawiającego.  

Pytanie nr 39 

Wnosimy o dodanie w par. 18 ust. 7 słów: „(…) potwierdzona przed przystąpieniem do 

realizacji poleconej zmiany, przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności” 

– mając na uwadze nadany rygor tylko Polecenie zmiany w formie pisemnej uprawnia 

Wykonawcę do przystawienia do realizacji zmiany inne rozumienie tzw. potwierdzenia czyni 

zapis nielogicznym. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający uznaje propozycję zmiany postanowienia z § 18 ust. 7 wzoru Umowy za 

zasadne doprecyzowanie.  

Wskazany w tym posadowieniu rygor nieważności oznacza, że wszelkie dokumenty muszą 

zostać sporządzone uprzednio, tj. przed dokonaniem zmian w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych opisanych w danym dokumencie.   

§ 18 ust. 7 wzoru Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie, 

przed przystąpieniem do realizacji danej zmiany, potwierdzona przez Strony obustronnie na 

piśmie pod rygorem nieważności.” 
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Pytanie nr 40  

W myśl par. 17 Umowy wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma przekazane przez 

Projektanta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i opracowań 

przekazanych w związku z realizacją niniejszego zadania i niezbędnych do jego wykonania, 

w zakresie analogicznym do treści par. 17 Umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, że ma przekazane przez Projektanta prawa majątkowe                           

do dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 41 

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo do zmian, przeróbek i adaptacji,                    

a także możliwości zlecenia ich wykonania osobom trzecim, do posiadanej dokumentacji 

projektowej i wszelkich opracować mających cechy utworu w rozumieniu ustawy o  prawie 

autorskim i prawach pokrewnych,  przekazywanej Wykonawcy realizującemu przedmiotowe 

zadanie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że ma przekazane przez Projektanta prawa majątkowe                           

do dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 42 

Wnosimy o potwierdzenie, że nadzór autorski jest sprawowany na zlecenie Zamawiającego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że zapewnia nadzór autorski. 

Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji budynków przyległych? Jeśli tak 

prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej i określenie ilości i zakresu prac. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację w niezbędnym zakresie, a koszty 

uwzględnić w kosztach ogólnych. 
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Pytanie nr 44 

Dotyczy instalacji oświetlenia – prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis, że latarnia 

ma być posadowiona 1,5m poniżej istniejącego wodociągu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Jest to wymóg AQUANET dla latarni lokalizowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m                       

od istniejącego wodociągu 

Pytanie nr 45 

Dotyczy instalacji oświetlenia. W opisie do projektu zapisano 

„W  przypadku  stwierdzenia  generowania  mocy  biernej  o  charakterze 

pojemnościowym  przez  oprawy  LED,  Wykonawca  realizujący  prace 

budowy  oświetlenia  na  projektowanych  ulicach  jest  zobowiązany                                            

do zastosowania  w  szafce  oświetleniowej    SO  706  odpowiedniego kompensatora mocy 

biernej pojemnościowej, np. firmy Rabbit. „ Z uwagi na brak danych nie ma możliwości 

rzetelnego oszacowania kosztów montażu kompensatora. Prosimy o wyłączenie tego 

zakresu z zadania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Jest to zgodne z wymaganiami ZDM stawianymi oświetleniu dróg oraz przejściom dla 

pieszych w mieście Poznaniu. 

Pytanie nr 46 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Czy latarnie powinny spełniać wymóg bezpieczeństwa 

biernego a jeśli tak jak jakiej kategorii.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Latarnie powinny spełniać wymóg bezpieczeństwa biernego. 

Dla latarni do wkopu: 50-NE-C-S-SE-MD-0 

Pytanie nr 47 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów 

oświetleniowych stalowych. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zgodne z wymaganiami ZDM stawianymi oświetleniu dróg oraz przejściom dla pieszych               

w mieście Poznaniu w projekcie zastosowano słupy aluminiowe. Powyższe wymagania 

dopuszczają również zastosowanie słupów stalowych. 

Pytanie nr 48 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie wysokości słupów jakie należy 

zastosować. Z opisu nie wynika jednoznacznie czy podana wysokość dotyczy wysokości 

montażu oprawy czy wysokości słupa bez wysięgnika.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Przyjmuje się wysokość zawieszenia oprawy. 

Pytanie nr 49 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie że na całej długości kable należy 

układać w rurach osłonowych typu KR 75. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Na całej długości kable układać w rurach 75. 

Pytanie nr 50 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie latarni posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Projekt przewidywał zastosowanie słupów do wkopu, co zostało uzgodnione przez ZDM. 

Ewentualne zmiany powinny być procedowane w trakcie realizacji inwestycji zgodnie                      

z postanowieniami Umowy.  

Pytanie nr 51 

Dotyczy instalacji oświetlenia Enea. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat szafki 

na słup ŻN. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  
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Typowa szafka elektryczna zewnętrzna, hermetyczna ze schematem wg rys. 4 strona 23 

standardy ENEA Operator (w załączeniu), bezpieczniki topikowe 3 x 6 A. 

Pytanie nr 52 

Dotyczy przedmiaru branży elektrycznej „Oświetlenie ZDM w Poznaniu, ul. Kolejowa” 

pozycja 1.3 opisana jako „Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii 

napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 1.5m, kategoria gruntu III, wraz 

z ręcznym zasypaniem”. Podana ilość wykopów 424,1 m3 przypada na 65 słupów z czego 

wynika że na jeden słup przypada 6,5m3 wykopu. Prosimy o weryfikację ilości gdyż w ocenie 

Wykonawcy jest ona znacznie zawyżona. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Następuje korekta do wymiaru: 1,5 m3 dla słupów 8 m o normalnej dł. fundamentu i  3 m3 

dla słupów o wydłużonej dł. fundamentu oraz 1 m3 dla słupów 6m o normalnej dł fundamentu 

i 2,5 m3 dla słupów o wydłużonej dł fundamentu, czyli w sumie  104,5 m3. 

Pytanie nr 53 

Dotyczy przedmiaru branży elektrycznej „Oświetlenie ZDM w Poznaniu, ul. Kolejowa” 

pozycje nr. 1.13, 1.14, 1.16. Ilości w wyżej przywołanych pozycjach odnoszą się do długości 

trasowej linii kablowej natomiast podane ilości odzwierciedlają długość elektryczną kabli 

która jest znacznie większa do trasowej, dodatkowo 65m trasy kablowej ma być wykonane 

metodami bezrozkopowymi. Prosimy o weryfikację ilości w wyżej wymienionych pozycjach. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Pozycja wykopu powinna być skorygowana do 1246 m.        

Pytanie nr 54 

Dotyczy przedmiaru branży elektrycznej „Oświetlenie ZDM w Poznaniu, ul. Kolejowa” 

pozycja nr 1.21 opisana jako „Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, 

kategoria gruntu III” Projekt nie przewiduje takiej ilości uziomów szczególnie, że 

zaprojektowano ułożenie bednarki na całej długości trasy kablowej. Prosimy o korektę ilości. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Następuje korekta do obmiaru uziomów pionowych 10 szt. x 3 m = 30 m. 

Pytanie nr 55 
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Dotyczy instalacji oświetlenia. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie tras kablowych 

metodą wykopu otwartego w miejscach gdzie zaprojektowano metodę bezrozkopową. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Jest to wymóg ZDM, aby w rejonie istniejących drzew trasę kablową układać metodą 

bezwykopową. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

Pytanie nr 56 

Dotyczy kanału technologicznego. Prosimy o potwierdzenie że kanał technologiczny ma być 
zbudowany na całej długości  z jednej rury HDPE 110 gładkiej przepustowej, jednej rury 

RHDPE 40/3,7 oraz jednego pakietu mikrorur 7x12 ułożonych we wspólnym wykopie.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że kanał na całej długości będzie zbudowany z 1 rury 110/6,3, 1 

rury 40/3,7 i jednego mikropakietu 7x12/8. 

Pytanie nr 57 

Dotyczy kosztorysu dla kanału technologicznego - pozycja opisana jako „Uszczelnianie 

kanalizacji”  Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju uszczelnienie należy wycenić oraz 

dla jakich rur. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Uszczelnianie należy wykonać dla rur 110/6,3 pokrywą E110 , dla rur 40/3,7 pokrywą E40 

a dla mikropakietu tymczasową zatyczką 12. 

Pytanie nr 58 

Dotyczy kanału technologicznego. Czy Zamawiający dopuszcza na budowę kanału 

technologicznego metodą wykopu otwartego na odcinkach dla których projekt przewiduje 

zastosowanie metod bezrozkopowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Jest to wymóg ZDM, aby w rejonie istniejących drzew kanał technologiczny układać metodą 

bezwykopową. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

Pytanie nr 59 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje 

administracyjne w zakresie realizacji zakresu przedmiotu zamówienia, które są 

prawomocne i ostateczne oraz zachowują ważność w czasie realizacji prac. Jednocześnie 

prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku ważnych decyzji ich zmiana/uzyskanie 

nowych leży po stronie Zamawiającego, koszt nie obciąża Wykonawcy, a w przypadku 

wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji 

zamówienia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający posiada ostateczną Decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Ewentualna zmiana/uzyskanie nowej leży po stronie Zamawiającego, koszt nie obciąża 

Wykonawcy, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający 

przedłuży termin realizacji zamówienia - tylko w przypadku gdy zaistniała sytuacja będzie 

miała wpływ na termin realizacji Umowy wyznaczony Wykonawcy, zgodnie z zapisami par. 

15 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

Pytanie nr 60 

Czy dla przedmiotu zamówienia była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko?  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Nie było stwierdzonej konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko. 

Pytanie nr 61 

Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą 

Informacyjną Przedsięwzięcia lub postanowienia o braku konieczności przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający udostępnia kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pytanie nr 62 

Prosimy o potwierdzenie, że cały zakres inwestycji ma być wykonany na podstawie decyzji 

ZRID i Zamawiający posiada prawomocną i ostateczną decyzję. Prosimy o załączenie 

decyzji jako element SIWZ. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  
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Zamawiający posiada ostateczną decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Zamawiający udostępnia kopię Decyzji. 

 

Pytanie nr 63 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne zezwolenie na 

wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji. Prosimy                            

o sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty 

i harmonogramie prac. Prosimy o załączenie decyzji jako element SIWZ.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający złożył wnioski o wydanie decyzji na wycinkę drzew. W harmonogramie 

realizacji inwestycji należy założyć wycinkę w terminach określonych w Decyzji                                  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pytanie nr 64 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót                               

z istniejącą zielenią w czasie wykonywania prac, która nie została ujęta w posiadanych 

przez Zamawiającego decyzjach lub na działkach wpisanych do rejestru zabytków 

uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                  

o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) i/lub ustawą o ochronie zabytków, leży po stronie 

Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą 

Wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 65 

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk 

roślin,  zwierząt i grzybów gatunków chronionych.  

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza.  

Pytanie nr 66 
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Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków 

chronionych w czasie wykonywania ekspertyzy przyrodniczej przed rozpoczęciem prac i/lub 

w czasie wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku                       

do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, 

a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży 

termin realizacji zamówienia.  

Par 15 ust.1 pkt 3. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie 

wykonywania ekspertyzy przyrodniczej przed rozpoczęciem prac i/lub w czasie 

wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 

objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Wykonawcy a w przypadku 

wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji 

zamówienia zgodnie z zapisami par. 15 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

Pakiet nr 4 z 13.01.2022 r.  

Pytanie nr 1  

Dotyczy odwodnienia. Prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót dla pozycji: 

• Poz. 24 : 

Demontaż rurociągu PCV o średnicy nominalnej 200 mm kpl. 1 

 

• Poz. 26 : 

Zabezpieczenie istniejących kanałów deszczowych 

pianobetonem lub inna mieszanka cementowo-piaskowa 
kpl. 1 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający załącza zmieniony przedmiar w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 2  
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Prosimy o załączenie jako element SIWZ Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi z dnia 28.10.2021 znak WPN.660.1024.2021.AKa wskazanego                        

w decyzji na wycinkę z dnia 04.11.2021 r. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Nie dotyczy tego zadania. 

Pakiet nr 5 z 14.01.2022 r.  

Pytanie nr 1 

Ad. Wycenione przedmiary robót – oferta (kosztorysy ofertowe): 

Prosimy o wyjaśnienie czy wypełnione przedmiary robót – oferta, które Wykonawca ma 

obowiązek złożyć wraz z ofertą należy przedłożyć zgodnie z zmieszczonym wzorem                       

tj. strona tytułowa, założenia wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, 

poziom cen, narzuty, koszty bezpośrednie, zysk) oraz wypełniony przedmiar robót?  

Czy wystarczającym będzie wypełniony sam przedmiar robót, a reszta wynika  

z wygenerowania wzoru z programu kosztorysowego i nie jest wiążąca dla Wykonawców?  

Wyjaśnienia Zmawiającego  

Wystarczający będzie sam przedmiar robót. 

Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 
Załączniki: 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 
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3. Dokumentacja geotechniczna 
4. Przedmiar robót po rewizji 
5. Decyzja ZRID nr 1904/2021 z dnia 30.11.2021 r.  
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr KOS-V.6220.52.2020 z dnia 2.11.2020 r. 
7. Projekt Wykonawczy – usunięcie kolizji gazowych 
8. STWiORB – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
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Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl; 
2. a/a 

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: 
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl 


