
Pęcław, dnia 23.05.2014 r. 

 

Do siedziby Zamawiającego w dniu 21.05.2014 wpłynęły następujące pytania 

dotyczące przetargu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Białołęka”. 

Pod każdym pytaniem udzielamy odpowiedzi. 

 

1. Dot. robót ziemnych: Wykonawca zwraca się z zapytaniem o wskazanie miejsca 

wywozu nadmiaru ziemi pozostałej po wykonaniu kanalizacji oraz obsypek, wg 

szacunku jest to ilość około 13255m3. 

- Wykonać zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział III – opis przedmiotu zamówienia pkt 

k). 

2. Gdzie wywieziony ma być humus z etapu II pozostały z odhumusowania?  

- Zamawiający wskaże miejsce wywozu rozścielenia nadmiarów humusu dot. poz. 27 

przedmiaru Etap II. 

3. Prosimy o potwierdzenie czy studnie na kanalizacji sanitarnej mają być 

betonowe czy pcv, ponieważ przedmiar i SIWZ mówi o betonowych, a w 

projekcie w dokumentacji są PCV. 

- Zamontować studnię betonową zgodnie z przedmiarem i SIWZ. 

4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Inwestor poczynił wszystkie niezbędne 

uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które będzie biegła inwestycja? 

- Zamawiający posiada zgody właścicieli terenów na przeprowadzenie inwestycji. 

5. W związku z określenie kosztów wykonania tablicy informacyjnej na czas 

budowy (dofinansowanie z UE) oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu 

zadania prosimy o wskazanie jej wymiarów oraz miejsca jej umieszczenia (teren 

gminy czy teren prywatny, za który należy policzyć dodatkowe opłaty) i 

materiałów z jakich ma być wykonana. 

- Zamawiający zamontuje tablice we własnym zakresie. 

6. Dot. kosztów za nadzory w trakcie odbiorów technicznych robót: Wykonawca 

zwraca się z prośbą o określenie kosztu za odbiory techniczne sieci (dot. 

odbiorów z udziałem użytkownika). 

- Odbiory z udziałem użytkownika będą bezpłatne. 

7. Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją drzew kolidujących z inwestycją? 

- Zaprojektowane trasy nie kolidują z istniejącym drzewostanem. 



8. W związku z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę formalności prawnych 

(decyzja o zajęciu pasa drogowego, uzyskaniem zatwierdzenia tymczasowej 

organizacji ruchu u Marszałka Wojewódzkiego), jak również uzyskaniem decyzji 

o ewentualnej wycince drzew, czy będzie możliwość wydłużenia czasu realizacji o 

czas oczekiwania na te decyzje? 

- Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji zadania. 

9. Dot. pozwolenia na użytkowanie: czy Wykonawca będzie musiał wystąpić              

o pozwolenie na użytkowanie , bo z treści pozwoleń na budowę wynika potrzeba 

jej uzyskania w przypadku zakończenia całości inwestycji (jest zgłoszenie i 21 dni 

oczekiwania)? 

- Wykonawca będzie musiał wystąpić z zawiadomieniem o zakończeniu budowy          

i zamiarze przystąpienia do użyłkowania do właściwego organu oraz uzyskać 

zaświadczenie o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 i 57 Prawo Budowlane. 

10. Dot. robót drogowych: Czy w przypadku odtwarzania nawierzchni ma być to 

materiał nowy czy założony odzysk (nawierzchnie gruntowe żużlowe 

prefabrykatów)? 

- Ma być materiał nowy. 

11. Prosimy o wskazanie, w jakiej pozycji mają być rozliczone zabezpieczenia sieci 

istniejących, telekomunikacyjnych i energetycznych, w miejscu skrzyżowania z 

nową siecią (rury dwudzielne). 

- Oszacować w cenie ryczałtowej. 

12. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod informacją „Grunt do zasypania 

kanalizacji do poziomu terenu należy dowieźć z miejsca wskazanego przez 

Inwestora” SST 5.21.2. 

- Inwestor nie wskaże miejsca poziomu gruntu do zasypania kanalizacji. Uwzględnić 

koszty w cenie ryczałtów. 

13. Wykonawca prosi o wskazanie, w jakiej pozycji mamy rozliczyć zasypanie 

zbiorników (przepompownie) mieszanką piaskowo - cementową (SST pkt 

5.2.3.2.) do poziomu wody gruntowej. 

- Koszty zasypania zbiorników (przepompownia) mieszanką piaskowo – cementową 

(SST pkt 5.2.3.2) oszacować w cenie ryczałtowej. 

14. Prosimy o określenie, z jakiego miejsca ma być pobrany grunt do zasypania 

wykopu po rurociągu tłocznym (SST 5.2.4.2), czy może ma to być ten sam grunt, 

który pochodzi z wykopu? 

- Może to być ten sam punkt jeśli spełni warunki (SST pkt 5.1.7.2) 

 



 

 

15. Co zrobić z nadmiarem gruntu wynikającym z różnicy wykopów np.:/ 7.136,91 

m3 – poz.1zad.1/ i zasypania/ 3.091,20 – poz.3zad.1/, ponieważ załączony 

przedmiar tego problemu nie ujmuje – dotyczy ilości w zad.1 i 2, 

- wykonawca powinien przewidzieć koszty utylizacji w cenie ryczałtowej istnieje w 

SIWZ – uwaga – (rozdział III – punkt k). 

16. Przyjęta technologia wykopów przy robotach ziemnych/na odkład/ nie 

uwzględnia istniejących warunków terenowych/ wąskie drogi lokalne, brak 

możliwości składowania urobku w pasie drogowym / w związku z tym jakie 

rozwiązanie przewiduje inwestor; 

- Należy przyjąć technologię wykonywania wykopów zapewniając wykonanie ich 

zgodnie z warunkami technicznymi, STWIORB, przepisami BHP, specyfikacją 

techniczną. Prace wykonać w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach, 

w sposób umożliwiający dojazd do poszczególnych zamieszkałych posesji. 

17. Czy inwestor wskaże miejsce zagospodarowania nadmiaru gruntu, 

- inwestor nie wskaże miejsca zagospodarowania nadmiaru gruntu 

18. Jakiego materiału użyć do obsypania rurociągów ponieważ, przyjęto podyspkę i 

zasypkę z materiałów sypkich a nie ujęto obsypki, 

- wykonać zgodnie z punktem 5.1.7.2 specyfikacji technicznej i odbioru robót 

19. Nie uwzględniono przeciągania rur przewodowych w rurach ochronnych 

- uwzględnić przeciąganie rur przewodowych w rurach ochronnych w cenie 

ryczałtowej 

20. Jaki typ studni fi 1000 przyjąć do wyceny ponieważ istnieją rozbieżności w 

zapisach pomiędzy StiOR, PT a Przedmiarem tj. betonowe czy tworzywowe 

- należy przyjąć studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 z betonu minimum B45 

łączone na uszczelki z przejściami szczelnymi i zgodnie z SIWZ 

21. W przedmiarze na zad.2 poz.93 jest 174 mb PVC fi 160 a wg projektu 181,5; w 

poz.95 ujęto studnie fi 315 szt.4 a projekcie brak; poz.96 ujęto 20 szt. studni fi 

425 a wg projektu jest 43 jakie ilości uwzględnić do wyceny 

- w przedmiarze na zad.2 w pozycji 93 należy przyjąć 181,5 mb PUC 160 zgodnie z 

projektem. W przedmiarze poz.95 należy ująć studnie fi 315 szt.4 – autor projektu 

wskaże miejsce montażu. W poz. 96 przedmiar należy ująć 39 sztuk studni 425. 



22. Czy uwzględnić ułożenie taśmy znacznikowej z wkładką na wykonanych 

rurociągach 

- na rurociągu tłocznym uwzględnić ułożenie taśmy znacznikowej z wkładką 

23. Czy będą naliczane opłaty za zajęcie dróg gminnych 

- opłaty za zajęcie dróg gminnych nie będą naliczane. 

 

 

 

 


