
Sawin, dnia 04 kwietnia 2007 roku

RBI.341/1-5/2007

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: zapytania w sprawie udzielenia wyjaśnień treści niektórych pozycji przedmiaru robót załączonego 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na wykonanie zadania Nr RBI.341/1/2007 
na „Budowę zbiornika retencyjnego „NIWA” w miejscowości Sawin, powiat Chełm” prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przez Gminę Sawin, 22-107 Sawin ulica Chutecka 12,
       
     W związku z zapytaniami złożonymi w dniu 30 marca 2007 roku i  w dniu 02 kwietnia 2007 roku, 
Zamawiający – Gmina Sawin na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164, poz.1163 z późn.zm.) udziela odpowiedzi według poniższego:
Lp Pytanie Odpowiedź
1 Pozycja 14 przedmiaru robót - Podany KNR 2-

11 1103-04 zakłada „Transport  lądowy piasku na 
odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym”, 
podczas gdy w tekście pozycji przedmiarowej jest 
„Wywiezienie gruzu z załadunkiem mechanicznym 
samochodami wywrotkami na odległość 1km. Czy 
zatem  należy  w  pozycji  podwoić  nakład  pracy 
samochodu  samowyładowczego  pozostawiając 
niezmienione  nakłady  pracy  ładowarki,  czy  też 
może zostać dodatek np. z KNR 2-11 tab.11 –jeżeli 
tak  prosimy  o  określenie  dokładnej  podstawy 
wyceny.

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  14,  15.  Wycenę  należy 
przeprowadzić w oparciu o KNR 4-04 1103-01 i 
1103-04.  KNR  2-11  w  przedmiarze  podano 
omyłkowo.

2 Pozycja 18 przedmiaru robót -  Czy w pozycji 
należy zastosować krotność 6

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  20.  W  wycenie  zastosować 
krotność 6.

3 Pozycja  26  przedmiaru  robót  -  Podany  KNR 
zakłada  transport  na  odl.1  km,  podczas  gdy  w 
opisie  pozycji  jest  2km-prosimy  o  podanie 
podstawy  wyceny  dla  dodatkowej  odległości 
transportu

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym poz. 28, 29. Wycenę przeprowadzić 
w oparciu KNR 2-01 0203-04 i KNR 2-01 0214-
03 krotność 2.

4 Pozycja 31 przedmiaru robót -  Czy określenie 
„analogia  robocizny  i  sprzętu”  oznacza,  że  w 
pozycji  należy  usunąć  wynikający  z  KNR  2-10 
0504-01 materiał: bentonit mielony?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  33,  34.  Z  pozycji  31  należy 
usunąć  materiał.  Nakład  materiału  został 
uwzględniony w pozycji 30 w ilości 200 kg/m3 - 
mieszanki cementowo bentonitowej.

5 Pozycje   45,53,56,74,104,128,168 
przedmiaru robót -  Roboty,  których te pozycje 
dotyczą wykonywane będą z lądu. Czy z podanych 
pozycji należy usunąć sprzęt: holownik oraz krypa?

Nie uwzględniać nakładu holownika i krypy.

6 Pozycje    56,74,128,157,168  przedmiaru 
robót  -  Prosimy  o  określenie,  czy  do  wyceny 
należy zastosować żwir, czy pospółkę

w nakładach materiału zastosować pospółkę.

7 Pozycje 41, 57, 98, 114, 115, 127, 169, 210 
przedmiaru  robót  -  Prosimy  o  jednoznaczne 
określenie,  jakie  geowłókniny,  o  jakich 
gramaturach należy zastosować?

Wymagane podstawowe parametry geowłókniny 
pod wzmocnienie nasypu grobli poz.41 podano 
w szczegółowej specyfikacji technicznej nr SST-
03 i wynoszą:
1.wytrzymałość na rozciąganie 13,5 kN/m,
2.moduł odkształcenia 135kN/m.
Podstawowe parametry geowłókniny użyte pod 
umocnienia, drogi i na skarpach grobli poz. 41, 
57,  98,  114,  115,  127,  169  i  210  podano  w 
szczegółowej specyfikacji technicznej nr SST-05 i 
wynoszą: 
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12kN/m, 
wszerz 9kN/m,
wytrzymałość na przebicie 0,6kN,



przepuszczalność 0,2cm/s,
gramatura min. 300g/m2.

8 Pozycja   61  przedmiaru  robót  Prosimy  o 
wyjaśnienie  opisu  podstawy  wyceny:  „KNR  2-11 
2101-01;13x05”  –  czy  oznacza  to  połączenie 
dwóch pozycji: KNR 2-11 2101-01 z krotnością 1 
oraz  KNR  2-11  2101-05  z  krotnością  143,  co 
odpowiada długości rurociągu 18m (5m+13x1m)?

Wycenę poz. 61 należy przeprowadzić w oparciu 
o KNR 2-11 2101-01 oraz 2101-05 krotność 13. 
Całkowita długość rurociągu 18 m.

9 Pozycje   66,67,88,89,198,  199  przedmiaru 
robót  „Norma zakładowa NRZ-003/1 i 003/2” nie 
są  przyjętymi  i  ogólnodostępnymi  podstawami 
wyceny.  Prosimy o wyszczególnienie  RMS wraz z 
ich prawidłowymi nakładami dla tych pozycji; ew. 
podanie prawidłowej podstawy wyceny, zgodnie z 
obowiązującymi  KNR,  lub  określenie,  czy  oferent 
ma  wycenić  te  pozycje  jako  kalkulację 
indywidualną?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym poz. 74,75, 98, 99, 227, 228. 
Nakłady  dla  podanych  norm  zakładowych 
wynoszą:
NRZ-003/1:
-Robocizna 0,3285 r-g/m2,
-środki  uszczelniające  do  betonów  -  gotowe 
mieszanki 3 kg/m2.
NRZ-003/2:
-Robocizna 0,4635 r-g/m2,
-środki  uszczelniające  do  betonów  -  gotowe 
mieszanki 3 kg/m2.

10 Pozycje  69,95, 200 przedmiaru robót -  Czy 
zapis „analogia robocizny i materiału” oznacza, iż z 
pozycji należy usunąć sprzęt?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  77,  107,  229.  W  nakładach 
należy  pozostawić  robociznę  i  zastosować 
materiał - taśmę waterstop.

11 Pozycje   91,108,109,201,202  przedmiaru 
robót -  Zastosowane w tych pozycjach podstawy 
wyceny  uwzględniają  jedynie  nakłady  na  sam 
montaż, be materiału

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym poz. 102, 103, 122, 123, 230,231. 
Szczegółowe zestawienie materiałów podane są 
na  rysunkach  detali  projektu  wykonawczego. 
Wycenę  materiału  należy  przeprowadzić  w 
oparciu o ciężary podane w przedmiarze, np. do 
montażu  1  t  prowadnicy  należy  doliczyć  1  t 
materiału prowadnicy.

12 Pozycje   97,171  przedmiaru  robót  -  Co 
oznacza  dopisek:  „wykonanie  umocnienia 
materacami  gr.0,17cm  (bez  ceny  materacy)”?  W 
jaki sposób i w której pozycji należy wycenić koszt 
materiałów do wykonania materacy?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  110,  198.  Do  wyceny 
umocnienia należy doliczyć cenę materacy:
-poz. 97 - 35 szt. materacy 3x2x0,17m,
-poz. 171 - 45 szt. materacy 3x2x0,17m.

13 Pozycja  101 przedmiaru robót -  Czy dopisek 
„wykop spod wody” oznacza, że należy zastosować 
współczynniki  z  tab.9904?  Jeżeli  tak,  prosimy  o 
podanie dla jakiej głębokości wody?

dopisek  „wykop  spod  wody”  zamieszczono 
omyłkowo.

14 Pozycja   107  przedmiaru  robót  -  KNR  2-11 
1201-01 zakłada rurociąg o dł.6m, podczas gdy w 
opisie  pozycji  podane  jest  8,.  Czy  należy 
zastosować dodatek z KNR 2-11 1205-01?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  120,  121.  Podstawa  wyceny 
KNR 2-11 1201-01 zawiera rurociąg długości 6m. 
Należy zastosować dodatek z KNR 2-11 1205-01 
w ilości 4. Całkowity obmiar 2 przepusty długości 
8 m.

15 Pozycje  118 i 216 przedmiaru robót - Prosimy 
o  podanie  rodzaju  gleby  (numeru  mieszanki 
nawozów)  dla  tab.0006,oraz  numeru  mieszanki 
traw z tab.0007, które należy zastosować

Rodzaj  gleby  zagospodarowania 
pomelioracyjnego:  torfowo murszowa - średnio 
zmurszała  tab.  0006.  Zastosowana  mieszanka 
traw nr 4 tab. 0007.

16 Pozycja   122  przedmiaru  robót  -  Prosimy  o 
doprecyzowanie  co  oznacza  dopisek  w  tekście 
pozycji „nakłady dod.”?

zapis  „nakłady  dod.”  wymieniony  w  KNR 2-11 
2401-04 oznacza dodatkowy nakład na schody 
skarpowe od strony odpowietrznej. W poz. 122 
w ten sposób wyceniono wykonanie poręczy na 
schodach zbiornika Niwa.

17 Pozycja  125  przedmiaru  robót  -  W  pozycji należy wycenić rury PCW.



należy wycenić rury stalowe, czy z PCV?
18 Pozycja  132 przedmiaru robót -  Opis pozycji 

brzmi:  „Nawierzchnia  żwirowa-dolna  warstwa 
jezdni  rozścielana  mechanicznie-grubość  po 
zagęszczeniu  10  cm  Plac  manewrowy”,  podczas 
gdy  podane  podstawy  wyceny  określają  co 
następuje:
- KNR 2-31 0202-07-„Nawierzchnia  żwirowa-dolna 
warstwa  jezdni  rozścielana  mechanicznie-grubość 
po zagęszczeniu 10cm”
- KNR 2-31 0202-08x10 – „Nawierzchnia żwirowa-
dolna  warstwa  jezdni  rozścielana  mechanicznie-
każdy  dalszy  1cm  grubość  po  zagęszczeniu”,  co 
przy krotności 10 daje warstwę gr.10cm,
-KNR  2-31  0202-09  –  „Nawierzchnia  żwirowa  – 
górna  warstwa  jezdni  rozścielana  mechanicznie-
grubość po zagęszczeniu 8cm”
Zatem  podane  KNR  przewidują  nakłady  na 
wykonanie nawierzchni żwirowej o łącznej grubości 
28  cm (warstwa dolna:  10+10=20cm  i  warstwa 
górna 8cm). Prosimy o skorygowanie tekstu pozycji 
i/lub podstaw wyceny, tak aby jednoznacznie była 
określona prawidłowa grubość warstwy.

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym poz.  149,  150,  151.  Nawierzchnia 
żwirowa  placu  powinna  składać  się  z 
następujących warstw:
-nawierzchnia żwirowa warstwa dolna KNR 2-31 
0202-07 i KNR 2-31 0202-08-krotność 10,
-nawierzchnia żwirowa warstwa górna KNR 2-31 
0202-09.
Całkowita grubość 28 cm.

19 Pozycja 150 przedmiaru robót - Czy w pozycji 
zastosować krotność 3?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  174.  W  pozycji  należy 
zastosować krotność 3.

20 Pozycja   168  przedmiaru  robót  -  W  opisie 
pozycji podana jest grubość podsypki 15cm, co nie 
współgra z podanymi podstawami wyceny, naszym 
zdaniem dla gr.15cm powinno być:
-KNR 2-11 0404-01
-KNR 2-11 0404-02x2 (krotność 2).
 Prosimy o korektę

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  193,  194.  Wycenę  należy 
przeprowadzić w oparciu o KNR 2-11 0404-01 i 
KNR 2-11 0404-02 krotność 2.

21 Pozycja   196  przedmiaru  robót  -  Podstawa 
wyceny dotyczy studni 3m, a opis studni 2m, czy 
należy zastosować dodatek ujemny o krotności  2 
(KNR 2-18 0613-06) tak aby uzyskać 2m?

uszczegółowienie  pozycji  w  kosztorysie 
nakładczym  poz.  224,  225.  Wycenę  należy 
przeprowadzić  w oparciu  o  KNR 2-18  0613-05 
[stud.] 2 i KNR 2-18 0613-06 [0,5 m stud.] -4. W 
sumie 2 studnie o głębokości 2 m.

22 W  związku  z  faktem,  iż  w/w  SIWZ  stawia 
wymagania  ostatecznego  zakończenia  realizacji 
zadania do dnia 31.05.2008r, a projekt umowy nie 
daje  praktycznie  możliwości  aneksowania  tegoż 
terminu (§15 ust.10) pytamy czy nie należy:
1. albo wydłużyć czas wykonywania zadania?
2.  albo  uzupełnić  umowę  o  postanowienie 
umożliwiające  aneksowanie  terminu  zakończenia 
zadania  w  przypadku  wymuszonych  warunkami 
pogodowymi lub innymi przyczynami obiektywnymi 
przerw w jego realizacji.

Zapisy w SIWZ dotyczące ostatecznego terminu 
zakończenia  realizacji  zadania  do  dnia 
31.05.2008r jest  niemożliwy do jego zmiany w 
zakresie  wydłużenia  terminu  zakończenia 
zadania  ze  względu  na  obligatoryjne  terminy 
określone  w  umowie  z  Instytucją 
współfinansującą  przedmiotową  inwestycję.  W 
związku  z  powyższym  §15  ust.10  projektu 
umowy  nie  zawiera  zapisu  o  możliwości 
aneksowania terminu zakończenia zadania.

  W  załączeniu:  przekazujemy  poszczególne  z  kosztorysu  nakładczego  dotyczące  przedmiotowego 
wyjaśnienia.  Ponadto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  zamieszczony  jest  pełny  tekst  kosztorysu 
nakładczego. 
                                                                                                Z poważaniem
Podpisał Wójt Gminy Sawin Andrzej Mazur


