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Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/1/01/2018 

 

 

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 „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Ostrowie wraz z przykanalikami do granic nieruchomości” złożone zostały 

zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

W uzgodnieniu z dnia 14.09.2015 roku z Nadleśnictwem Kolumna  dotyczącego przebiegu 

kanalizacji przez działkę nr 13.186/3 zapisano:  

„Ponadto informujemy, że przed przystąpieniem do budowy przedmiotowej kanalizacji 

sanitarnej należy zawrzeć z Nadleśnictwem Kolumna stosowną umowę dzierżawy gruntu”.  

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie formalności i koszty związane  z dzierżawą działki są 

po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Wszelkie koszty oraz formalności związane z dzierżawą w/w działki pod realizację 

inwestycji pozostają po stronie Zamawiającego.   

 

Pytanie 2 

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty umieszczenia urządzeń infrastruktury 

nie związanej z funkcjonowaniem drogi (bez kosztów zajęcia pasa drogowego pod budowę) 

ponosi Zamawiający.  

Odpowiedź 

Koszty umieszczenia urządzeń infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem drogi (bez 

kosztów zajęcia pasa drogowego) ponosi Zamawiający. 
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Pytanie 3 

W związku z tym, że specyfikacja techniczna i projekt nie zawierają tego zapisy, to proszę 

Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaprojektowane studnie żelbetonowe muszą posiadać 

wkładkę z tworzywa sztucznego zgodnie z warunkami nr 59/2015 wydanymi przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza  wymóg zawarty w warunkach 59/2015.  

 

Pytanie 4 

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie lub zaprzeczeni czy studnie żelbetowe muszą być 

minimum dwukrotnie izolowane bitumicznie na zewnątrz zgodnie z zapisami.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza  wymóg minimum jednokrotnej izolacji bitumicznej zewnętrznej 

powierzchni studni betonowych. 

 

Pytanie 5 

W związku ze sprzecznością pomiędzy załączonym projektem odtworzenia istniejących 

nawierzchni asfaltowych a dołączoną specyfikacją:  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodników. Obejmuje ona wykonanie prac:  

 Roboty przygotowawcze – ST-01 

 Droga: 

 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 mm – gr. 11 cm 

 Skrapianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 – gr. 5 cm 

 Odbudowa nawierzchni z tłucznia 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie według jakiego układu i grubości warstw ma się 

odbyć odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej. 

Odpowiedź 

Pomiędzy wskazanymi dokumentami nie ma sprzeczności. 
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Projekt odtworzenia nawietrzni dotyczy drogi gminnej 103210E (dz. 218/2). W pozostałych 

przypadkach, w przypadku braku szczegółowych wytycznych w decyzjach zarządcy drogi 

określających zasady wykonania podbudowy przy odtwarzaniu pasa drogowego należy 

stosować układ grubości warstw wykonany w sposób opisany w Specyfikacji Technicznej ST-

05 - Odbudowa nawierzchni ulic i chodników. 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie częściowe wykonanie zadania przewidzianego z rur 

PVC DN200 jako przewiertu sterowanego wykonanego rurami PE100 SDR17 DN200 PN10 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania przewidzianego z rur PVC DN200 jako 

przewiertu sterowanego wykonanego rurami PE100 SDR17 DN200 PN10 przystosowanymi do 

przewiertów (TS; Safe Tech RC; RC), przy zachowaniu wartości spadków określonych w 

dokumentacji. 

 

Pytanie 7 

W związku z zapisami specyfikacji „SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 – materiały”: 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami mogą być stosowane 

wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i 

posiadają aprobatę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną 

na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI 

INSTAL. 

oraz zapisami w „SPECYFIKACJA TECHICZNA ST-04 budowa kanałów sanitarnych wraz z 

odejściami bocznymi do poszczególnych posesji”: 

2.1. Kanalizacja sanitarna 

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje się rury i kształtki PCV wg 

obowiązujących przepisów prawa. Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną 

Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych.  

oraz: 

2. MATERIAŁY: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

- dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych 
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Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów lub wskazanie producentów, którzy 

posiadają zarówno atest PZH na rury do kanalizacji zewnętrznej, atest COBRTI INSTAL i 

aprobatę IDiM. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę w dokumentacji – materiały użyte do budowy 

kanalizacji nie wymagają posiadania aprobaty PPIS wydanej na podstawie atestu 

Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści zmianę podział tabeli elementów skończonych do płatności inny 

niż dołączony do projektu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany podziału TES do płatności.  

 

 

Zamawiający zwraca dodatkowo uwagę, że w związku przyjętą dla Kontraktu ceną 

ryczałtową i rozliczaniem całkowicie zakończonych elementów skończonych zgodnie z 

TES oraz preambułą do tej Tabeli, zapisy W ST dotyczące szczegółowych obmiarów 

wykonanych robót i ich dokumentowania nie znajdują zastosowania w Kontrakcie.  

 


