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Poznań, 11-12-2020 

 

   

WSZYSCY WYKONAWCY 

   

  
2020-154496 

 

Dotyczy: Budowa chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje, że w związku  

z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowę chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego 

rowu, wpłynęło od Wykonawcy pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako 

Specyfikacja lub SIWZ) o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o udostępnienie wykonawcom przedmiarów w edytowalnej wersji ATH, co w sposób znaczący ułatwi 

dokonanie wyceny, a czas poświęcony na „wklepywanie” pozycji do programu kosztorysowego można 

poświęcić na analizę dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, iż nie udostępni przedmiarów w edytowalnej wersji ATH. Zamawiający zwraca 

uwagę, iż do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został załączony przedmiar robót stanowiący 

dokument o charakterze informacyjnym, poglądowym, natomiast zgodnie z zapisami pkt. 3.4.2 Specyfikacji 

„Kalkulację ceny należy przygotować w oparciu o Dokumentację projektową, STWiOR oraz indywidualnie 

sporządzone przedmiary robót”. 

 

Pytanie nr 2 

Powierzchnie robót bitumicznych określone w przedmiarze robót (frezowanie, wzmocnienie siatką, mma 

podbudowa jak i mma w. wiążąca) nie pokrywają się z ilościami opisanymi w projekcie drogowym. 

Wzmocnienie siatką w przedmiarze to zaledwie 40 m2, projekt zakłada by ułożyć siatkę na szerokości 1 m 

wzdłuż układanego krawężnika na całej jego długości + na pozostałych odcinkach połączeń starej 



  

Strona 2 z 4 

 

nawierzchni z nową co daję wartość ok 400 m2, pozycje związane z frezowaniem i układaniem mma także 

odbiegają znacznie od założeń projektu; wedle naszych obmiarów frezowanie to powierzchnia  ok 500 m2, 

podbudowa mma 300 m2, a w. wiążąca ok 500 m2.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający informuje, że w związku z realizacją finalnego zakresu robót odtworzeniowych w ramach 

oddzielnego zadania, zgodnie z treścią informacji umieszczonej w zał. nr 9 do SIWZ  

pn. „Wytyczne dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót odtworzeniowych”, dotyczącej wykonania 

projektowanej kanalizacji deszczowej i odwodnienia zlokalizowanej w jezdni ulicy obejmującej: 

- odcinek kd 315 o długości 39,5 m od studni d 11 do d 10; 

- odcinek kd 315 o długości 10,0 m od studni d 10 w kierunku studni d 09; 

- odcinek kd 315 o długości   7,0 m pomiędzy studniami d 01 i d istn.; 

- przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 1; Wp2; i Wp istn. oraz 

- studzienki wpustów Wp 1 do Wp 2. 

zakres niezbędnych rozbiórek, oraz odtworzenia został ograniczony w bieżącym postępowaniu  

do niezbędnych ilości wskazanych/uwzględnionych w załączonym do SIWZ Przedmiarze. 

Wskazane ilości uwzględniają niezbędne rozbiórki, oraz zakres odtworzenia konstrukcji nawierzchni które 

należy wykonać w układzie warstw, rzędnych i spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową, do warstwy 

wiążącej włącznie bez wykonania warstwy ścieralnej i odnoszą się do w/w zakresu robót. Zamawiający 

informuje, iż wykonanie odtworzenia konstrukcji nawierzchni związane z budową krawężnika zrealizowane 

będzie w ramach oddzielnego zadania.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Ustawy dokonuje poniższej modyfikacji treści SIWZ oraz IPU i jednocześnie przedłuża termin składania 

ofert do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13:00 

 

MODYFIKACJA SIWZ  

1. w pkt 3.1 lit a) SIWZ: 

jest: 

uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew  

i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew  

i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń 

kompensacyjnych 

winno być: 

uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew  

i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew  

i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń 

kompensacyjnych, wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek w pasie drogowym 

 

2. w pkt 18.5 SIWZ: 

jest: 

Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form: 

1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: 
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 „Oferta na wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu – nie 

otwierać przed 14.12.2020 r. godz. 13:30” 

albo 

2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan 

winno być: 

Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form: 

1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: 

 „Oferta na wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu – nie 

otwierać przed 18.12.2020 r. godz. 13:30” 

albo 

2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan 

 

3. w pkt 19 SIWZ: 

jest: 

19. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:  

19.1. Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2020 r. godz. 13:00:  

1) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii Zamawiającego pokój nr 1,  

albo 

2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan , 

19.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2020 r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego,  

w Kancelarii, pokój nr 1. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, postępowanie może zostać unieważnione. 

19.2. Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oraz okres 

udzielonej gwarancji. 

winno być: 

19. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:  

19.1. Oferty należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. godz. 13:00:  

1) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii Zamawiającego pokój nr 1,  

albo 

2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan , 

19.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego,  

w Kancelarii, pokój nr 1. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, postępowanie może zostać unieważnione. 

19.3. Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oraz okres 

udzielonej gwarancji. 
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MODYFIKACJA CZĘŚCIOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane elementy dokumentacji 

projektowej stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ tj.: 

 - Projekt docelowej organizacji ruchu, 

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, 

- Decyzję o zmianie decyzji IU.DG2.4150.HUL.1.2020 z dnia 07.10.20 wraz z załącznikiem, 

- Zaktualizowany wykaz uzgodnień i opinii.  

 

MODYFIKACJA IPU 

1. w § 1 ust. 2 lit a) IPU: 

jest: 

uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew  

i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew  

i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń 

kompensacyjnych 

winno być: 

uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew  

i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew  

i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń 

kompensacyjnych, wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek w pasie drogowym 

 


