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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Osiedla Słonecznego w Brusach”,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na 
skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Proszę o określenie warstwy stabilizacji. Należy wykonać stabilizacje 1,5 MPa czy 2,5 MPa 
Odp. Należy przyjąć klasę wytrzymałości Rm=2,5 MPa (wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach: 1,5-2,5 MPa).

2. Etap 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje: roboty pomiarowe
Odp. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym (KNR2-01 0119-03) wynoszą 171,77 m.

3. Etap 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych 
z rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem
Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Powierzchnia działki nr 849/2, na której znajduje się staw wynosi: 0,0708 ha, 
powierzchnia stawu ok. 0,0100 ha (nieużytek N).

4. Etap 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych z 
rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem.
Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Powierzchnia działki nr 835/47, na której znajduje się staw wynosi: 0,1161ha, 
powierzchnia stawu ok. 0,0330 ha (nieużytek N).

5. Etap 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru pozycją; roboty pomiarowe
Odp. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym (KNR 2-01 0119-03) wynoszą 574,40 m.

6. Etap 2. Ilość chodnika na ul. Kwiatowej ( lm2) jest prawidłowa?
Odp. Powierzchnia chodnika na ul. Kwiatowej wynosi 240,8 m2. W pozycjach przedmiaru 
robót nr 16,17,18 należy przyjąć powierzchnię 240,8 m2.

7. Etap 3 Jaśminowa . Nasyp należy wykonać z gruntu dowiezionego czy z dokopu?
Odp. Można wykorzystać grunt z dokopu.

8. Etap 3. Proszę o udostępnienie przedmiaru i dokumentację dotyczącą zieleni
Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w zakresie zieleni.
Szczegółowy opis dotyczący nasadzeń znajduje się w punkcie 4) Etapu III oraz 
w dokumentacji projektowej.

9. Etap 4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące robót związanych 
z rekultywacją stawu. Proszę o podanie ilości każdej z robót związanych z tym zadaniem
Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru.
Staw przy ul. Łanowej - powierzchnia działki nr 439/46 (po podziale), na której znajduje 
się staw wynosi: 0,1432ha, powierzchnia stawu ok. 0,0712 ha (nieużytek N).
Staw przy ul. Zielonej - powierzchnia działki nr 439/46 (po podziale), na której znajduje 
się staw wynosi: 0,1300ha, powierzchnia stawu ok. 0,0350 ha (nieużytek N).

10. Wyniesienie kamieni granicznych dotyczy tylko ul. Zielonej?
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Odp. Wyniesienie kamieni granicznych dotyczy ulic Zielonej oraz Łanowej (działki 
powstałe z podziału przejęte pod drogę: 439/50, 439/52, 1479/3, 1480/1, 1481/1, 1482/1, 
439/46, 439/48, 1488/1, 1489/3, 1490/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1476/1, 1477/1, 
1483/1,1484/1,1485/1,1486/1,1487/1,1495/1,1496/1,1497/1,1498/1,1499/1, 441/1).

11. Etap 4. Proszę o udostępnienie przedmiaru i dokumentację dotyczącą zieleni
Odp. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w zakresie zieleni.
Szczegółowy opis dotyczący nasadzeń znajduje się w punkcie 2) lit h), 3) lit. f), oraz 4) 
Etapu IV oraz w dokumentacji projektowej.

12. Proszę o podanie ilości robót związanych z rozbiórka płotów o których jest mowa 
w opisie zamówienia. Jakich ulic dotyczy to zadanie?
Odp. Rozbiórka ogrodzeń dotyczy ulic Zielonej i Łanowej (działki powstałe z podziału 
przejęte pod drogę: 439/50, 439/52,1479/3,1480/1,1481/1,1482/1, 439/46, 439/48,1488/1, 
1489/3,1490/1,1491/1,1492/1,1493/1,1493/2,1476/1,1477/1,1483/1,1484/1,1485/1,  
1486/1,1487/1,1495/1,1496/1,1497/1,1498/1,1499/1, 441/1) na długości granic podziału. 
W dniu dzisiejszym Zamawiający załączył na stronie bip.brusy.pl projekty podziału.

13. Jakich ulic dotyczy zakup i montaż małej architektury?
Odp. Zamawiający podejmie decyzję o lokalizacji małej architektury na terenie ulic 
Osiedla Słonecznego po zakończeniu robót budowlanych wszystkich etapów.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści 
SIWZ w następujący sposób:
1. Ust. 2 lit. C pkt 3) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Budowa ulicy Stokrotki wraz z łącznikiem
a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
b) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
c) przebudowa linii energetycznej nN,
d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
e) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami,
f) budowa oświetlenia ulicznego,
g) urządzenie zieleni.”

2. Ust. 2 lit. D pkt 2) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„Budowa ulicy Zielonej wraz z łącznikiem do ul. Różanej

a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej,
b) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
c) budowa odcinka sieci wodociągowej,
d) przebudowa linii energetycznej nN,
e) budowa oświetlenia ulicznego,
f) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami,
g) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 1494, w tym:

- wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń,
- odmulenie dna zbiornika,
- uformowanie skarp, faszynowanie,
- rozplantowanie namułu,
- obsianie trawą całego terenu działki,

h) wyniesienie kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem podziału 
zatwierdzonym decyzją ZRID”.

3. Ust. 2 lit. D pkt 3) lit. f) Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje 
brzmienie:
„rekultywacja stawu na działce ewid. nr 439/46 po podziale (439/45 przed podziałem), w tym: 

- wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń,
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- odmulenie dna zbiornika,
- uformowanie skarp, faszynowanie,
- rozplantowanie namułu,
- obsianie trawą całego terenu działki,
- wycinka drzew i usunięcie karpin -10 szt”

4. W Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia UWAGA dopisuje się pkt 6, który 
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy 
o zamówienie publiczne, umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych."

5. Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

Etap I - ul. Akacjowa wraz z łącznikiem do ul. Słonecznej - do 30.10.2020 r.
Etap II - ul. Kwiatowa, ul. Różana z łącznikami do ul. Słonecznej - do 30.09.2021 r.
Etap III - ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem 
- do 30.09.2022 r.
Etap IV - ul. Modrakowa, ul. Zielona wraz z łącznikiem do ul. Różanej, ul. Łanowa 
-do 31.07.2023 r.”

6. § 2 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje 
brzmienie:
„Etap III - ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem 
-do 30.09.2022r.”

7. § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje 
brzmienie:
„Etap III - ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem”

8. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie;
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

„Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach ”
Nie otwierać przed 26.06.2020 r. godz. 12—

9. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 1200 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 7.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 1200.
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