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PI/DF/2014        Słupsk, dnia 16.12.2014r. 
     
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „B udowa sieci wodoci ągowej 
w mieście Słupsk” – sprawa nr 39/PI/2014. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do 
przedmiotowego postępowania:  
 
Pytanie nr 1: 
Zadanie 1 – Ul. Hołdu Pruskiego, Wi śniowa, Ró żana, Kwiatowa 
W decyzji ZIM nr 77/2014 jest zapis – wykopy w chodnikach, jezdniach, wjazdach, parkingach 
zasypać gruntem niewysadzinowym co oznacza 100% wymiany gruntu, z zagęszczeniem do 1,0 
Proctora. 
W załączonym do SIWZ przedmiarze wymiana gruntu jest uwidoczniona tylko w pozycji 120, 
pozostała ilość wykopu jest na odkład bez wymiany gruntu. 
W przedmiarze robót nie uwzględniono zagęszczenia gruntu do 1,0 Proctora. 
Jakie wartości wymiany gruntu należy przyjąć do wyceny. 
 
Odp.: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych War unków Zamówienia przedmiar robót pełni 
funkcj ę informacyjn ą. Za ustalenie ilo ści robót i innych świadcze ń oraz za sposób 
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagro dzenia ryczałtowego odpowiada 
wył ącznie Wykonawca. W zwi ązku z powy ższym Zamawiaj ący informuje, że w wycenie 
wymiany gruntu nale ży uwzgl ędnić zapisy zawarte w dokumentacji projektowej, decyzji  ZIM  
nr 77/2014 oraz SIWZ.   
 
 
Pytanie nr 2: 
Zadanie 1 – Ul. Hołdu Pruskiego, Wi śniowa, Ró żana, Kwiatowa 
Po wizji lokalnej na placu budowy stwierdzono konieczność wymiany kostki betonowej w chodnikach  
i ilości 100% na całej długości i szerokości chodników. 
W załączonym przedmiarze robót poz. 280 uwzględniono wymianę kostki na nową w ilości 10% 
Jakie wartości wymiany kostki betonowej należy umieścić w wycenie. 
 
Odp.: Zamawiaj ący informuje, że do wyceny robót demonta żowych i odtworzeniowych 
nawierzchni z kostki betonowej w pasie drogowym nal eży przyj ąć wymian ę wska źnika odzysku 
istniej ącej kostki w ilo ści 50%. 
 
 
 
 Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.   
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
16.12.2014 r. 
 
        


