
        Mielec dnia 12.03.2015 

 

ZPM.271.1.2015 

     Uczestnicy postepowania przetargowego  

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor- 

K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw   

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 11.03.2015 roku  

 

1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 w piśmie z dnia 4.03.2015 r. znak ZPM.271.1.2015 dot. kwestii 

ingerencji przez Wykonawców do norm nakładów Robocizny, Sprzętu i Materiałów Zamawiający 

określił, że „należy stosować normy podane w KNR”. Pragniemy zauważyć, że powyższy wymóg stawia 

Wykonawcom trudne zadanie sporządzenia rzetelnej wyceny zgodnej z warunkami podanymi w SST 

oraz Projekcie wykonawczym. Nadmieniamy, że wiele pozycji kosztorysowych zawiera zestawienie 

R,M, S nie odpowiadające wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej np.:  

a)    w poz. 9 „KNNR 4 1411-01 RĘCZNE zasypanie rur piaskiem do wysokości 0,30 m powyżej rury z 

zagęszczeniem do 95%” pragniemy zauważyć że wg katalogu KNNR 4 1411-01 należy wykonać 

„Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm” zatem opis podany w przedmiarze 

robót zamieszczonym do dokumentacji wyszczególnia analogiczny choć odmienny do wykonania 

rodzaj prac.  

b)    w pozycjach 19, 20, 21, 23 dotyczących studni rewizyjnych w opisie tych pozycji oraz wg projektu 

budowlanego jest informacja, że studnie betonowe należy przyjmować jako PREFABRYKOWANE, 

wibroprasowane (zgodnie z odpowiedzią z dnia 6.03.2015 r. pismo znak ZPM.271.1.2015), zaś wg 

KNNR 4 1413-01 studnie wykonuje się „na mokro” na miejscu budowy w gotowym wykopie. 

Dodatkowo nakłady w poz. KNNR 4 1413-01 nie zawierają nakładów na wykonanie podstawy 

studni. Należy je przyjmować odpowiednio z kol. 07 lub 08. Pragniemy nadmienić, że Wykonawcy 

w poz. 19, 20, 21, 23 powinni wycenić studnie prefabrykowane, co zmusza ich do zmiany nakładów 

Materiału oraz Robocizny i Sprzętu z uwagi na inny charakter wykonywanych prac oraz montażu 

materiału.  

c)     w poz. 32 „KNR 2-19-W 0122-01-02 Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 

300 mm” wg katalogu do wykonania uszczelnienia należy zastosować następujące materiały: 

blachy stalowe grubo-walcowane na gorąco StOS, pręty okrągłe walcowane na gorąco StOS, sznur 



konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy, asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-

100, materiały pomocnicze 2%, zaś wg SST 5.4.1. Budowa kanałów i przyłączy kanalizacyjnych „Na 

końcach rury osłonowej należy zamontować manszety typu „U”. Zapisy w SST jednoznacznie 

wskazują, że Wykonawca powinien dokonać uszczelnienia rurociągu poprzez montaż manszety i 

ten rodzaj materiału ująć w zestawieniu materiałowym pozycji kosztorysu, a nie materiały 

wyszczególnione wg KNR 2-19-W 0122-01-02.  

 Powyższe przykłady obrazują brak powiązania Norm podanych w katalogach nakładów 

rzeczowych do rodzaju robót oraz materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Nadmieniamy, 

że pozycji nie odpowiadających rodzajowi prac i materiałów jest znacznie więcej w załączonym 

przedmiarze robót. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji do 

SIWZ pozwalającej Wykonawcom na dostosowywanie norm R,M,S do rozwiązań podanych w 

dokumentacji projektowej tj. wprowadzenie zapisu mówiącego, że wycena poszczególnych pozycji 

kosztorysowych powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania prace zgodne z opisem danej 

pozycji oraz być zgodna z dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia, nie zaś z normami 

podanymi w katalogach. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego do wyceny 

poszczególnych pozycji wg własnych norm R, M, S wnosimy o zamieszczenie dla wszystkich pozycji w 

przedmiarach robót dla których występuje inny rodzaj prac bądź materiałów względem projektu do 

wprowadzenia zapisu – „Analogia” bądź „kalkulacja własna”.  

2. Kto ponosi koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli Wykonawca to 

wnosimy o zamieszczenie stosownej pozycji do przedmiarów robót.    

Ad.1) Wyceny należy dokonać na podstawie KNNR określonych w przedmiarze . 

Ad.2) Koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca, zgodnie                     

z zapisami załącznika nr 7 do SIWZ  §2 pkt.2.13 umowy. 

 Koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca musi doliczyć do oferty  

 

 

Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica,  A. Bieniek  tel.17 774 56 66   

         

         Andrzej Bieniek  


