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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ulicy
Ceramicznej.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
14 lutego br. wraz z wyjaśnieniami:
1. W celu umożliwienia przygotowania rzetelnej wyceny robót prosimy o zamieszczenie przedmiarów
robót z podziałem na branże. Brak przedmiaru robót rodzi ryzyko, że złożone Zamawiającemu w
niniejszym postępowaniu oferty będą nieporównywalne – będą dotyczyły świadczeń różnego
zakresu. Wyjaśnienie nr 1: Zamawiający załącza w celach pomocniczych przedmiary robót z
zastrzeżeniem, że ilości podane w przedmiarach nie są podstawą wyceny przedmiotu
zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Zakres i rodzaj robót do wykonania
szczegółowo został określony w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których
mowa w pkt 3.4. SIWZ.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie czy na terenach zielonych należy wykonać trawę z rolki czy
siewem. Wyjaśnienie nr 2: Na terenach zielonych należy wykonać trawę siewem zgodnie
z wymaganiami STWiOR, która zostanie załączona do SIWZ.
3. Czy w przypadku ewentualnych opóźnień w wycince drzew ze względu na okres lęgowy ptactwa,
Zamawiający przedłuży termin wykonania zadania o czas wynikający z konieczności uzyskania
niezbędnych zezwoleń? Wyjaśnienie nr 3: Zgodnie z zapisami § 20 ust. 1 pkt 2 lit. l) wzoru
umowy.
4. Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z właścicielami sieci znajdującymi się w zakresie
przebudowy, oraz aktualnej decyzji na wycinkę wszystkich drzew niezbędnych do realizacji
inwestycji. Wyjaśnienie nr 3: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ poprzez
dołączenie uzgodnień i decyzji. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 3/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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