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1. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawców, złożonymi w dniach 13, 17 i 18 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu 
Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udzielam wyjaśnień na następujące zapytania: 

 
Treść zapytania 1.: 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - czy obowiązek posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk 
budowlano-montażowych (ust. 3 pkt 12 lit b SIWZ) spoczywa na jednym z wykonawców, czy na wszystkich 
wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia? 

Udzielona odpowiedź:  

W powyższym przypadku wystarczającym potwierdzeniem posiadania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielnie zamówienia odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidziany w ust. 3 pkt 12 lit a 
SIWZ oraz ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych będzie złożenie dokumentu ubezpieczenia na 
wymaganą sumę gwarancyjną  przez jednego z tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

Treść zapytań 2.: 

W związku z przetargiem na budowę: METROPOLITARNY SYSTEM TRAS ROWEROWYCH W GMINIE CZERWONAK 
ORAZ W GMINIE MUROWANA GOŚLINA – BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ UL. RADUSZYŃSKA” proszę  
o odpowiedź na pytania: 

1) Błąd w Kosztorysie Ofertowym: Kanalizacja Deszczowa – poz. 1.2 12 d powinno być 1.2 10 d 1.2, przez co ilość 
pozycji ogólnie jest o 1 mniej numerowo. 

2) Proszę o wyjaśnienie stwierdzenia wynagrodzenie kosztorysowe w umowie: czy chodzi o ryczałt czy o 
wynagrodzenie obmiarowe. 

3) Proszę o sprecyzowanie ilości studni wpustowych: 

Wasz znak sprawy: - 

 

Wpłynęło do Urzędu:  

Znak sprawy: ZP.271.5.2019 

Referent: Ewa Wtorkowska 
Telefon: +48 61 8923 660 
 

 Murowana Goślina, 24 czerwca 2019 roku 

 

     Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 
„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – 
budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska” 
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- w kosztorysie ofertowym jest szt. 6 

- z mapy wynika, że projektowanych jest szt. 20 

4) Proszę o informacje ile projektant przewidział warstw izolacyjnych dla studni betonowych. 

Udzielona odpowiedź:  

Ad 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa w załączeniu, 

Ad 2) z art. 629–631 Kodeksu cywilnego wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie 
zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. W pkt 16 ppkt 12 SIWZ Zamawiający wskazał, że formą 
przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót. Przedmiotowe potwierdza również w §8 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy, 

Ad 3) na realizowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby jest w projekcie 6 szt. studni wpustowych - projekt 
obejmuje również zrealizowaną już części inwestycji. Obecnie realizowana jest ścieżka pieszo – rowerowa od  
ul. Generała Kutrzeby na szacowanej  dł.1,2 km. Studnie wpustowe do wykonania oznaczone na planie  to;  W26, 
W25, W24,W23, W22, W21, 

Ad 4) dokumentacja projektowa budowlano–wykonawcza przewiduje 2 warstwy izolacji i tożsamy zapis znajduje się  
w kosztorysie ofertowym.  

Treść zapytania 3.: 

W projekcie technicznym na "budowę ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska w gminie Murowana Goślina" przyjęto 
wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej grubości 6 cm typu dwuteownik na 
posypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm a w przedmiarze robót robót jest "Nawierzchnia drogowa z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, czerwonej, podsypka 
grubości 5 cm". 

Pytanie. 
Co jest prawidłowe? Czy podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 10 cm ma być podbudową ? 
Czy można zastosować kostkę innego typu, czerwoną, fazową czy bezfazową? 

Udzielona odpowiedź:  

W dokumentacji projektowej jest załączony przekrój normalny budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 0+000 do km 
0+286 oraz  w km  0+286 do km 1+200 i należy przyjąć takie założenia: 

-  kostka  brukowa  betonowa  niefazowana koloru czerwonego grubości 8 cm, 

-  podsypka  cementowo  piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

-  warstwa podłoża nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm. 

Wykonawca może zastosować wyłącznie kostkę zgodną z ww. 
 
Treść zapytania 4.: 

W nawiązaniu do przetargu na postępowanie nr ZP.271.5.2019 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia: 

Kosztorys ofertowy na Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Nadwarciańskiej do ul. gen. Kutrzeby po stronie os. Zielona 
Wzgórza – strefa odpoczynku oraz miejsca postoju dla pieszych: 

1) Pozycja nr 12 mówi o montażu systemu monitoringu w ilości 1 kompletu. Proszę o podanie dokładnych wytycznych 
do wykonania takiego systemu ponieważ brak jakichkolwiek wytycznych w tym kierunku. 

2) Pozycja nr 13 mówi o wykonaniu opracowania projektowego w ilości 1 sztuki. Proszę o podanie dokładnych 
wytycznych odnośnie wykonania opracowania projektowego dokładnie czego ono ma się tyczyć. 

Udzielona odpowiedź:  

Ad 1) poz.12 Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Raduszyńskiej stanowi  
         załącznik do niniejszego pisma, 

Ad 2) poz.13 w ww. kosztorysie ofertowym zostaje wykreślona.  
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2. Mając na względzie dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  działając na 

podstawie  przepisu art. 38 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający – ustala nowe 
terminy, związane z przedmiotowym postępowaniem. W związku z ww.: 
 
1) modyfikacji ulegają terminy określone w treści punktu 15 ppkt 1) i 4) SIWZ  otrzymując następujące brzmienie:  

a)  „1) Termin składania ofert upływa 01 lipca 2019 r., o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

b) 4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2019 r., o godz. 12:30, w budynku Urzędu Miasta  
i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I piętro).”, 

2) dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji ogłoszenia o zamówieniu:  
a) IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 01/07/2019          Czas lokalny: 12:00 

 

Przedstawiona wyżej zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia) zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://bip.murowana-
goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w
_, jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia. 

 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego:     
 

Z-CA BURMISTRZA   
 

/-/ KRZYSZTOF OCZKOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa, 
2) Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Raduszyńskiej. 
 
 
 
 
 

 
Miejsce zamieszczenia: 
1. http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_, 
2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej  
ul. Raduszyńska” jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku  

z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”  
nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”  

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” 
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- w kosztorysie ofertowym jest szt. 6 

- z mapy wynika, że projektowanych jest szt. 20 

4) Proszę o informacje ile projektant przewidział warstw izolacyjnych dla studni betonowych. 

Udzielona odpowiedź:  

Ad 1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa w załączeniu, 

Ad 2) z art. 629–631 Kodeksu cywilnego wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe jest ustalane na podstawie 
zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. W pkt 16 ppkt 12 SIWZ Zamawiający wskazał, że formą 
przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót. Przedmiotowe potwierdza również w §8 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy, 

Ad 3) na realizowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby jest w projekcie 6 szt. studni wpustowych - projekt 
obejmuje również zrealizowaną już części inwestycji. Obecnie realizowana jest ścieżka pieszo – rowerowa od  
ul. Generała Kutrzeby na szacowanej  dł.1,2 km. Studnie wpustowe do wykonania oznaczone na planie  to;  W26, 
W25, W24,W23, W22, W21, 

Ad 4) dokumentacja projektowa budowlano–wykonawcza przewiduje 2 warstwy izolacji i tożsamy zapis znajduje się  
w kosztorysie ofertowym.  

Treść zapytania 3.: 

W projekcie technicznym na "budowę ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska w gminie Murowana Goślina" przyjęto 
wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej grubości 6 cm typu dwuteownik na 
posypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm a w przedmiarze robót robót jest "Nawierzchnia drogowa z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka dwuteownik 20x16,5 cm, czerwonej, podsypka 
grubości 5 cm". 

Pytanie. 
Co jest prawidłowe? Czy podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubości 10 cm ma być podbudową ? 
Czy można zastosować kostkę innego typu, czerwoną, fazową czy bezfazową? 

Udzielona odpowiedź:  

W dokumentacji projektowej jest załączony przekrój normalny budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 0+000 do km 
0+286 oraz  w km  0+286 do km 1+200 i należy przyjąć takie założenia: 

-  kostka  brukowa  betonowa  niefazowana koloru czerwonego grubości 8 cm, 

-  podsypka  cementowo  piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

-  warstwa podłoża nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm. 

Wykonawca może zastosować wyłącznie kostkę zgodną z ww. 
 
Treść zapytania 4.: 

W nawiązaniu do przetargu na postępowanie nr ZP.271.5.2019 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia: 

Kosztorys ofertowy na Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Nadwarciańskiej do ul. gen. Kutrzeby po stronie os. Zielona 
Wzgórza – strefa odpoczynku oraz miejsca postoju dla pieszych: 

1) Pozycja nr 12 mówi o montażu systemu monitoringu w ilości 1 kompletu. Proszę o podanie dokładnych wytycznych 
do wykonania takiego systemu ponieważ brak jakichkolwiek wytycznych w tym kierunku. 

2) Pozycja nr 13 mówi o wykonaniu opracowania projektowego w ilości 1 sztuki. Proszę o podanie dokładnych 
wytycznych odnośnie wykonania opracowania projektowego dokładnie czego ono ma się tyczyć. 

Udzielona odpowiedź:  

Ad 1) poz.12 Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Raduszyńskiej stanowi  
         załącznik do niniejszego pisma, 

Ad 2) poz.13 w ww. kosztorysie ofertowym zostaje wykreślona.  
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_, jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia. 

 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego:     
 

Z-CA BURMISTRZA   
 

/-/ KRZYSZTOF OCZKOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) poprawiony Kosztorys Ofertowy - Kanalizacja Deszczowa, 
2) Specyfikacja techniczna dla kamery przy strefie odpoczynku w pasie drogowym ul. Raduszyńskiej. 
 
 
 
 
 

 
Miejsce zamieszczenia: 
1. http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/454/metropolitarny_system_tras_rowerowych_w_gminie_czerwonak_oraz_w_, 
2. tablica informacyjna – siedziba Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 

Zamówienie pn. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej  
ul. Raduszyńska” jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku  

z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”  
nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”  

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” 


