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l.dz. 2741/PIM/06/20/MK/2021-296             

Dotyczy:  postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Żelaznej w Poznaniu”, 

nr postepowania PIM/05/21/ZP29/2021-296. 

 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 5 z 16.06.2021 r. 

Pytanie nr 1 

Czy w nawierzchniach asfaltowych przy włazach należy zastosować zestawy naprawcze 

tzw. „kwadraty”? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że w nawierzchniach asfaltowych przy włazach należy 

zastosować zestawy naprawcze tzw. „kwadraty”. 

Pytanie nr 2  

W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić demontaż kanału kanalizacji deszczowej 

pokrywającego się z nowoprojektowanym kanałem na odcinku A8-A14?  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Uzupełniono kosztorys o przedmiotowe pozycje. 

Pytanie nr 3 

W jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji 

deszczowej?  

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Uzupełniono kosztorys o przedmiotowe pozycje. 

Pakiet nr 6 z 16.06.2021 r.  

Pytanie nr  1  

Zgodnie z projektem należy wybudować KT, w którym profil KTu składa się z: 1x 110/5,0 + 

1x 40 + 1x 7x10/8 w związku z tym pozycje 125, 126 i 127 są nie potrzebne – prosimy o ich 

wykreślenie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Skorygowano opis pozycji.  

Pytanie nr 2  

Pozycja 116 dla budowy kanału technologicznego zawiera najprawdopodobniej pomyłkę              

w opisie, ponieważ z projektu wynika że należy wybudować jedynie 1 rurę „Rura RHDPE 

110/5,0 mm 382m” – prosimy o zmianę nazwy pozycji. 

Wyjaśnienia Zmawiającego 

W projekcie kanał technologiczny składa się  z: 1x 110/5,0 + 1x 40 + 1x 7x10/8 przy czym 

pod drogami ułożone są 2 rury 110/6,3 125/7,1 w tym do rury 125/7,1 należy wciągnąć rurę 

1x40 i wiązka rur 1x7x10/8 na długości 24m. 

Pakiet nr 7 z 16.06.2021  

Pytanie nr 1  

W związku z równoległą realizacją zadania wraz z wykonawcą sieci wodociągowej                             

i kanalizacyjnej wyłonionego przez Aquanet kto będzie koordynował roboty obu 

wykonawców i jaki będzie podział odpowiedzialności za plac budowy?  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zgodnie z zapisami wzoru umowy w zakresem postępowania jest koordynacja robót 

związanych z budową infrastruktury spółki Aquanet SA opisanej załącznikiem nr 9 

realizowanej przez odrębnego wykonawcę, pod nadzorem kierownika budowy z ramienia 

Wykonawcy w sposób umożliwiający równoczesną realizację zakresu przedmiotu Umowy              

i zakresu dot. infrastruktury spółki Aquanet SA. Odpowiedzialność za plac budowy ponosi 

Wykonawca.  

 

 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 3 z 3 

 

Pakiet nr 8 z 17.06.2021 

Pytanie nr 1  

W pozycjach kosztorysowych nie występuje pozycja na wywóz odpadów z rozbiórek. 

Zwracam się z prośbą o dodanie pozycji wywozu odpadu z rozbiórek.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wywóz odpadów wraz z innymi kosztami z tym związanymi należy uwzględnić  w każdej 

pozycji dotyczącej rozbiórki. 

Pytanie nr 2  

Czy w przypadku poz. nr 5 „Ręczna rozbiórka dróg dojazdowych z płyt typu JOMB                                    

z doniesieniem lub odniesieniem płyt na odległość do 10 m” Zamawiający udostępni miejsce 

do składowania płyt? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Opis ten dotyczył odkładania płyt na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Docelowo 

należy płyty wywieźć na utylizację i należy to ująć w wycenie pozycji.  

 

Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar ofertowy. 

 

 

Otrzymują:  
1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 
2. a/a 
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