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                               PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach  

                 Snopków, Panieńszczyzna oraz przebudowa sieci w miejscowości Dąbrowica 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1: 

Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy, miejscowość Dąbrowica. 

1) W poz. 15 uwzględniono ułożenie wodociągu z zastosowaniem podsypki i 

zasypki.Z uwagi na fakt zaprojektowania wodociągu z rur PE 100 –RC 

charakteryzujących się wysoką odpornością na zarysowania i obciążenia 

punktowe, mogące powstawać w wyniku budowy rurociągu w gruncie rodzimym, 

zwracamy się z zapytaniem o możliwość rezygnacji z zastosowania podłoży pod 

rurociąg i ułożenie wodociągu na gruncie rodzimym. 

Odpowiedź: 

W przypadku realizacji inwestycji z rur PE 100 RC SDR 17 zamawiający, poza pasem 

drogowym, dopuszcza układanie rur w gruncie rodzimym bez obsypki piaskowej pod 

warunkiem iż grunt rodzimy nie będzie zawierał ostrych kamieni oraz innego materiału 

łamanego. 

 

Pytanie 2: 

Budowa łącznika sieci wodociągowej PE Dz125 wraz z odgałęzieniami, miejscowość 

Pańszczyzna. 

1) W poz. 4 i poz. 5 uwzględniono ułożenie wodociągu z zastosowaniem podsypki i 

zasypki. Z uwagi na fakt zaprojektowania wodociągu z rur PE 100 –RC 

charakteryzujących się wysoką odpornością na zarysowania i obciążenia 

punktowe, mogące powstawać w wyniku budowy rurociągu w gruncie rodzimym, 

zwracamy się z zapytaniem o możliwość rezygnacji z zastosowania podłoży pod 

rurociąg i ułożenie wodociągu na gruncie rodzimym. 

2) Brak pozycji kosztorysowej z przedmiarem rur PE HD DN 90, L= 11,5 m na 

odgałęzieniach do hydrantów. 

3) W poz. 11 rury ochronne PE dwudzielne o średnicy 110 mm podano przedmiar w 

ilość 3 szt rur po L=2 m każda. W projekcie wykonawczym na profilach kolizje z 

kablami energetycznymi i kablami telefonicznymi w ilości 18 szt dł L=2 m rura 

Arota każda. 

Odpowiedź: 

1) W przypadku realizacji inwestycji z rur PE 100 RC SDR 17 zamawiający, poza pasem 

drogowym, dopuszcza układanie rur w gruncie rodzimym bez obsypki piaskowej pod 

warunkiem iż grunt rodzimy nie będzie zawierał ostrych kamieni oraz innego 

materiału łamanego. 



 

2) Brakujące odcinki 11,5m  PE90 przy węzłach hydrantowych należy doliczyć do 

przedmiaru robót i uwzględnić w kosztorysie ofertowym w pozycji 36. 

3) W  kosztorysie ofertowym w pozycji nr.11 należy uwzględnić ilość 7szt. x 2m rury 

Arota. 

 

Pytanie 3 

Budowa sieci wodociągowej PE Dz125 wraz z podejściem do hydrantu p.poż., miejscowość 

Snopków. 

1) W poz. 4 i poz. 5 uwzględniono ułożenie wodociągu z zastosowaniem podsypki i 

zasypki.  Z uwagi na fakt zaprojektowania wodociągu z rur PE 100 –RC 

charakteryzujących się wysoką odpornością na zarysowania i obciążenia 

punktowe, mogące powstawać w wyniku budowy rurociągu w gruncie rodzimym, 

zwracamy się z zapytaniem o możliwość rezygnacji z zastosowania podłoży pod 

rurociąg i ułożenie wodociągu na gruncie rodzimym. 

Odpowiedź: 

W przypadku realizacji inwestycji z rur PE 100 RC SDR 17 zamawiający, poza pasem 

drogowym, dopuszcza układanie rur w gruncie rodzimym bez obsypki piaskowej pod 

warunkiem iż grunt rodzimy nie będzie zawierał ostrych kamieni oraz innego materiału 

łamanego. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie robót będących przedmiotem przetargu 2 

fakturami tj. częściową do 70% wartości zadania oraz końcową po odbiorze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści  częściowe rozliczenie robót – jednak nie częściej niż raz na miesiąc. W 

związku z powyższym ulega zmianie wzór umowy (w załączeniu) 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia SIWZ 

w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI 

SIWZ) na dzień 21-08-2017r. godz. 10:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w 

oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


