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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /16/OTI/10, CRZP ZP/387/008/R/10 

 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę podziemnego łącznika pomiędzy budynkami 
Chemia A, Chemia B i Chemia C Wydziału Chemicznego wraz z przełoŜeniem 
kolizyjnych sieci na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. 
Narutowicza 11/12. 

 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 12.08.2010 r. oraz 13.08.2010 r. wpłynęły do 
Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
o brzmieniu: 
 
Zapytania 

1. „Przyłącze kanalizacji deszczowej na odc. Di3-D6-D7-Di4 oraz kanalizacji sanitarnej na                 
odc. Si-S1-S2-S3-S4 zostało zaprojektowane w istniejącej jezdni asfaltowej. W którym 
kosztorysie naleŜy wycenić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni? Prosimy o podanie grubości 
warstw w/w nawierzchni drogowej. 

2. Czy w ofercie naleŜy przewidzieć demontaŜ gazociągu D100, opisanego w pkt 4.4 Projektu 
Wykonawczego – przyłącza wod-kan i przełoŜenie sieci wod-kan ? JeŜeli tak to prosimy                   
o podanie ilości rur przewidzianych do demontaŜu i w którym kosztorysie naleŜy ująć wycenę. 

3. W przedmiarze budowlanym brakuje robót związanych z ułoŜeniem warstwy czarnoziemu            
gr. 20 cm wraz z obsianiem, w ilości około 117,00 m2, na dachu odwróconym. Czy naleŜy 
uzupełnić przedmiar o w/w prace?” 

 
 

Odpowiedzi 

Ad. 1 
Grubość warstwy asfaltu wynosi 7 cm a podłoŜa betonowego do 12 cm. 
 
Ad 2.  
DemontaŜ rurociągu naleŜy przyjąć zgodnie z rys. S1 projektu przyłączy i przełoŜenia sieci wod. –
kan. 

 
Ad 3.  
Załączony do specyfikacji przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, ma jedynie ułatwić 
wyliczenie ceny oferty, a umowa zawarta będzie na wynagrodzenie ryczałtowe.                          
W związku z powyŜszym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – 
wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i obowiązków określonych w 
specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w 
dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w 
tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. 



 

 

 

 

JeŜeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyŜ 
Zamawiający uwaŜać będzie, Ŝe zostały ujęte w cenie oferty. 
 
 


