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WSZYSCY WYKONAWCY 
   
 
2021-04755

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  budowę  dróg  publicznych,  zbiornika  retencyjnego  oraz  sieci
kanalizacji  deszczowej  w  rejonie  budowanego  komunalnego  osiedla  mieszkalnego  przy
ul. Opolskiej w Poznaniu

Zarząd  Komunalnych  Zasobów  Lokalowych  sp.  z  o.o.,  prowadzący  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na  budowę  dróg  publicznych,  zbiornika
retencyjnego oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowanego komunalnego osiedla mieszkalnego
przy ul. Opolskiej w Poznaniu w imieniu zamawiającego Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak
17, 61-623 Poznań, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. Poz. 1843, z późn. zm., dalej Ustawa) informuje, iż w związku z toczącym się ww. postępowaniem
wpłynęły od Wykonawców zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1
W  załączniku  pt. „Zakres  wykonania  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  osiedla  komunalnego
ZKZL”  jest  wymieniona  studnia  D13.a.  Nie  ma  studni  o  takim  numerze  na  rzucie  (rys.  S-01).  Proszę
usunięcie w/w studni z zestawienia. 

Odpowiedź 1
Zamawiający  wyjaśnia,  iż  jest  to  błąd  pisarski  -  chodzi  oczywiście  o  studnię  znajdującą  się  na planie
sytuacyjnym i opisaną jako: 13.1a.

Ponadto działając na podstawie art.  38 ust.  4 Ustawy modyfikuje treść SIWZ –  w ten sposób,  
że  w dokumencie  „Zakres  wykonania  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  osiedla  komunalnego
ZKZL”  (jeden  z  dokumentów stanowiących zał.  nr  9  do  SIWZ)  dodaje  zapis  -   przyłącze  od studni D16
do D16.1b, które także należy wycenić w ofercie i wykonać. Studnie     D13.1, D13.1a, D13a.1, D14a, D15.3a,  
D15.1a, D16.1b, D16.1a, D16a.1, D17a     (10 sztuk) nie są w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.  
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Pytanie 2
Czy w studniach nr:  D13.1,  D13a.1, D14a, D15.3a, D15.1a, D16.1a, D16a.1,  D17a są osadzone przejścia
szczelne dla osadzenia rur od przyłączy kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź 2
Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  studniach  znajdują  się  przejścia  szczelne  dla  osadzenia  rur  od  przyłączy
kanalizacji deszczowej budynków komunalnych. 

Pytanie 3
Wg rysunku nr  S-03.2  należy  wykonać  przyłącza  do studni  D13.1a oraz  D16.1b natomiast  w załączniku
pt. „Zakres wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie osiedla komunalnego ZKZL” w/w studnie
nie są wymienione. Czy należy wykonać i wycenić przyłącza: D13- D13.1a oraz D16- D16.1b? 

Odpowiedź 3
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 1, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy
modyfikuje  treść  SIWZ  –   w  ten  sposób,  że  w  dokumencie  „Zakres  wykonania  przyłączy  kanalizacji
deszczowej na terenie osiedla komunalnego ZKZL” (jeden z dokumentów stanowiących zał.  nr 9 do SIWZ)
dodaje  zapis  -   przyłącze  od  studni D16  do  D16.1b,  które  także  należy  wycenić  w  ofercie  i  wykonać.
Studnie     D13.1, D13.1a, D13a.1, D14a, D15.3a, D15.1a, D16.1b, D16.1a, D16a.1, D17a     (10 sztuk) nie są w  
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Pytanie 4
Czy będą pobierane opłaty za zajecie pasa drogowego? 

Odpowiedź 4
Zamawiający wyjaśnia, że opłaty za zajęcie pasa drogowego jak i inne opłaty związane z wykonaniem robót
budowlanych będących w zakresie niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.  

Pytanie 5
Czy wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych jest po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź 5
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Pytanie 6
Proszę o załączenie badań geotechnicznych dla prawidłowej wyceny, które zgodnie z zapisami w opisie
technicznym kanalizacji deszczowej zostały wykonane w maju 2018r. 

Odpowiedź 6
Zamawiający  wyjaśnia,  iż  dokumentacja  związana  z  badaniami  podłoża  zawarta  jest  w opublikowanej
na  stronie  dokumentacji  projektowej:  Dokumentacja  Projektowa  -  Kanalizacja  Deszczowa\PB  -  KD
zewnętrzna\Wersja PDF\Dokumentacja badań podłoża Opolska. 

Pytanie 7
W opisie technicznym jest zapis o przelewie awaryjnym ze zbiornika – brak w dokumentacji i  przedmiarze.
Proszę o podanie rozwiązania projektowego i korektę przedmiaru. 

Odpowiedź 7
Zamawiający  wyjaśnia,  że  "Przelewem  awaryjnym"  nazywany  jest  przelew  występujący  po  osiągnięciu
maksymalnej pojemności zbiornika retencyjnego i przelania się wody poprzez górę korony wału zbiornika.
Ponadto  Zamawiający  wyjaśnia,  iż   przedmiar  stanowi  jedynie  dokument  informacyjny,  poglądowy.
Odstępstwa  od  wartości  wskazanych  w przedmiarze  robót  nie  mogą  stanowić  podstawy  jakichkolwiek
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roszczeń ze strony Wykonawcy, obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich robót
koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  wynikających  w  szczególności
z Dokumentacji Projektowej.

Pytanie 8
Wg  rysunku  nr  S-06  należy  wykonać  narzut  kamienny  przy  wylocie,  w  przedmiarze  pozycja
nr 36 i 37. Proszę o podanie typu materiału, oraz szerokości i grubości narzutu 

Odpowiedź 8
Zamawiający wyjaśnia,  iż  narzut kamienny należy wykonać z tłucznia,  o takich samych parametrach jak
tłuczeń przewidziany do wypełniania koszy i materacy gabionowych zastosowanych na niecce wypadowej
poniżej wylotu do zbiornika. Grubość warstwy tłucznia na skarpie – 20 cm. Objętość warstwy z tłucznia
2,4m3, pole powierzchni po skarpie – 12 m2.

Pytanie 9
Proszę o załączenie rysunku bramy.    

Odpowiedź 9
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że załącza
rysunek bramy wraz z jej parametrami.
Brama wjazdowa – Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1700 (H) x 5500 mm (So) (wys. x szer.). 

 

Parametry:
1. Wykorzystane  profile  o  przekrojach:  rama  60x60mm,  wypełnienie  wypełnieniem  w  postaci

kształtownika zamkniętego 25x25mm lub w postaci rur fi 25mm.
2. W skrzydle zamek w obudowie aluminiowej wraz z wkładką i okuciem, rygiel wpuszczany w ziemię.
3. Słupy  bramy  stanowią  integralną  część  wyrobu.  Słupki  wyposażone  w  stalowe  daszki  typu

piramidka.
4. Brama w świetle wjazdu - ruch bramy w obrębie 90 stopni.
5. Kolor bramy jak i ogrodzenia: RAL 6005 Zielony.
6. Ogrodzenie  i  brama zabezpieczone antykorozyjnie  poprzez ocynkowanie ogniowe i  powleczenie

farbą poliestrową. Gwarancja na powłokę antykorozyjną 10 lat.

Pytanie 10
Zgodnie  z  dokumentacją  na  trasie  kanalizacji  są  budynki  do  rozbiórki.  W  przedmiarze  brak  pozycji
związanych z rozbiórkami budynków – proszę o uzupełnienie. 
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Odpowiedź 10
Zamawiający informuje, iż budynki na trasie kanalizacji zostały już rozebrane. 

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1, w zw. z art. 12a ust. 1 Ustawy, modyfikuje
SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r. do godz. 12:00.

Modyfikacja SIWZ:
W pkt 18.5 SIWZ (str. 15):
jest:
„18.5. Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form:

1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:
„Oferta  na  wybudowanie  dróg  publicznych,  zbiornika  retencyjnego  oraz  sieci  kanalizacji
deszczowej  w  rejonie  budowanego  komunalnego  osiedla  mieszkalnego  przy  ul.  Opolskiej
w Poznaniu. – nie otwierać przed 18.01.  2021 r. godz. 12:30  ”

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan”.
winno być:
„18.5. Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form:

1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:
„Oferta  na  wybudowanie  dróg  publicznych,  zbiornika  retencyjnego  oraz  sieci  kanalizacji
deszczowej  w  rejonie  budowanego  komunalnego  osiedla  mieszkalnego  przy  ul.  Opolskiej
w Poznaniu. – nie otwierać przed 22.  01.  2021 r.   g  odz. 12:30  ”

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan”.

W pkt 19 SIWZ (str. 16):
jest:
„19.1. Oferty należy złożyć do dnia 18.01.  2021 r. godz.   12:00  : 

1) w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 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 18.01.  2021 r. godz.   12:30   w siedzibie Zarządu   Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii  Zamawiającego 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.
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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:
„19.1. Oferty należy złożyć do dnia 22.  01.  2021 r.   g  odz. 1  2:00  : 

1) w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 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 22.  01.  2021 r.   g  odz.   12:30   w siedzibie Zarządu Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii Zamawiającego 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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