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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający 

informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części 

dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu 

Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna złożone 

zostały zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o udzielenie informacji, czy Wykonawca  będzie ponosił opłaty za zajęcie terenu podczas 

prowadzenia robót budowlanych (budowy sieci kanalizacyjnej jak i odtworzenia nawierzchni). Jeśli 

tak, prosimy o załączeniu obowiązującego cennika. 

Odpowiedź 

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty wynikające z zajęcia terenu podczas prowadzenia 

robót. Koszty zajęcia pasa drogowego są określane przed dany Zarząd Dróg.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o wskazanie czym powinny być zakończone przykanaliki poprowadzone jedynie do granicy 

działki. 

Odpowiedź 
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Przykanaliki prowadzone do granicy działek mają być zakończone korkiem PVC-U do kanalizacji 

zewnętrznej. 

 

 

Pytanie 3 

Według zapisu zamieszczonego w Ogłoszeniu oraz Projektu Budowlanego wynika, iż, przedmiotem 

zamówienia jest jedynie budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie 

nieskanalizowanym. W przeciwieństwie do tego w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

punkcie 1. „Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem” mowa jest o renowacji 

istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonaną metodą rękawa utwardzonego, a także o przebudowie 

kanalizacji sanitarnej poszczególnych odcinków: 

D500 – 1010 m 

D400 – 1980 m 

D300 – 1774 m 

D250 – 143 m 

D200 – 1590 m 

W związku z powyższym, prosimy o wskazanie jednoznacznego zakresu zamówienia. 

Odpowiedź 

Zakres zadania nie obejmuje renowacji istniejącej kanalizacji  opisanej w informacji BIOZ.  

 

Pytanie 4 

W specyfikacji technicznej jest zapis o zastosowaniu wkładek z tworzywa sztucznego w studniach 

kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych. Prosimy o wyjaśnienie celowości stosowania takich wkładek 

oraz wskazanie czy dopuszczalne jest zastosowanie studni bez wkładek w kinetach lub zabezpieczenie 

ich w inny sposób, na przykład żywicą. Zdaniem dostawców zastosowanie wkładek w kinetach 

spowoduje nieuzasadnione znaczne zwiększenie kosztów inwestycji. Rozwiązanie to będzie droższe od 

zastosowania studni bez wkładek nawet o około 1 000zł/szt. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania studni z wkładkami z tworzywa sztucznego. 

 




