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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 
 

1. Prosimy o podanie wykazu przyłącz do wykonania sieci bocznych S5-S5.4; S12-

S12.2; S15-S15.7; S18-S18.1; S20-S20.2; S22-S22.7 oraz S22.3-S22.11 gdyż zakres 

zawarty w dokumentacji projektowej nie pokrywa się z ilością obmiaru. 

W związku ze zmianą SIWZ, sieć boczna S5-S5.4 nie wchodzi w zakres przetargu.  

 

2. Prosimy o informację które ze studni (SW1, SR) na kolektorze są studniami 

istniejącymi. 

W związku ze zmianą SIWZ, studnia SW1 jest studnią projektowaną, której wykonanie 

należy uwzględnić w wycenie. Studnia SR, jest studnią rozprężną, która nie wchodzi w zakres 

przetargu. 

 

3. W SIWZ jako sieć boczna występuje odcinek S5-S5.4, natomiast w przedmiarze nie 

ma robót związanych z wykonaniem tego odcinka. Prosimy o potwierdzenie 

konieczności jego wykonania oraz uzupełnienie przedmiaru. 

Odcinek kanalizacji sanitarnej S5-S5.4 nie wchodzi w zakres przetargu. Zmiana w SWIZ. 

 

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne 

przedstawiające sposób odtworzenia nawierzchni dróg z kruszywa, żużla oraz kory 

asfaltowej. W projekcie znajduje się zapis o tym, że Inspektor podczas wizji lokalnej 

ma określić sposób odtworzenia, mając na uwadze niezmienny charakter umowy 

ryczałtowej prosimy by uszczegółowienie to miało miejsce przed przetargiem. Jest to 

dla nas niezbędne do przygotowania kalkulacji robót związanych z odtworzeniem 

nawierzchni. 

Zamawiający będzie wymagał dokonania odtworzenia do stanu pierwotnego z zachowaniem 

istniejących przekrojów. Obmiary powierzchniowe są podane w tabeli w „P.B.-W. sieci i 

odgałęzień kanalizacji…”strona 16. 

 

5. W przedmiarze (poz. 117) występuje 400m2 odtworzenia nawierzchni natomiast 

zgodnie z dokumentacją projektową (str. 16) na odcinkach S1-S4; S5-k5.4, S12.1-

S12.2; S15.7-k15.8; łączna powierzchnia drogi z kruszywa do odtworzenia to ok. 

1020m2. Prosimy o weryfikację ilości robót drogowych z przedmiaru. 

Odcinek kanalizacji sanitarnej S5-S5.4 nie będzie wykonywany w tym etapie robót – zmiana 

SIWZ. W związku z powyższym obmiar odtworzenia nawierzchni z kruszywa jest zgodny z 

przedmiarem robót. 

 

6. W przedmiarze brakuje pozycji związanych z wykonaniem deflektora w studni 

rozprężnej (SR). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 



 

Odcinek T-SR zostaje wyłączony z przetargu – zmiana SIWZ. 

7. Prosimy o podanie czy Zamawiający dysponuje miejsce do złożenia nadmiaru ziemi 

w promieniu (zgodnie z opisem z kosztorysu ) 10km od terenu budowy? 

Zamawiający nie dysponuje miejscem do złożenia nadmiaru ziemi. Koszt utylizacji należy 

doliczyć w pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu nadmiaru urobku. 

 

8. W kosztorysie brak jest pozycji związanych  z wymianą gruntu (piasek do zasypki, 

wywiezienie nadmiaru ziemi z zasypki wykopu piaskiem) występują jedynie koszty 

związane z wykonaniem podsypki 10cm oraz obsypki do 30cm nad rurę. Prosimy o 

potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wymagał wymiany gruntu w związku z 

wykonaniem kanalizacji metodą wykopową drogach wewnętrznych i dojazdowych. 

Wykopy można zasypać gruntem rodzimym, pod warunkiem, że wielkość cząstek nie 

przekroczy 3cm i zostanie uzyskany wskaźnik zagęszczenia Is=0,97. Wykonawca wykona na 

swój koszt badania zagęszczenia gruntu w min. 10 punktach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający na drogach którymi zarządza 

(wewnętrzne, gminne dojazdowe) nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa 

drogowego w związku z prowadzeniem robót. 

Zamawiający nie naliczy opłat za zajęcie pasa drogowego na swoim terenie. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ponosić będzie ewentualne opłaty 

związane z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, a w ofercie Wykonawca ma 

uwzględnić jedynie koszt samej wycinki drzew. 

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z 

projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z 

postępowania przetargowego. 

 

11. Prosimy o informację czy tłocznia ma być podpięta do już istniejącego systemu 

monitorowania. Prosimy o podanie dostawcy tłoczni montowanych na poprzednich 

realizowanych zadaniach. 

SIWZ zostaje zmieniony. Tłocznia nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego na tym 

etapie. 

 

12. Proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń 

administracyjnych na wycinkę drzew, oraz kto poniesie koszty związane z ich 

uzyskaniem? 

Proszę o potwierdzenie że ewentualne koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i nie 

obciążą wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z 

projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z 

postępowania przetargowego. 

 

13. Przedmiary uwzględniają wycinkę drzew w ilości 2szt. Proszę o informacje kto 

poniesie koszty związane z ewentualnym uzyskaniem pozwoleń i samą wycinka 

drzew i krzewów, jeżeli okaże się, że po wytyczeniu trasy sieć koliduje z nie 

uwzględnionym w przedmiarach drzewostanem. 



 

Zamawiający nie przewiduje większej ilości drzew do wcinki. Zamawiający uzyska 

pozwolenie na wycinkę drzew ujętych w projekcie. 

14. Prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, 

nie ujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacjach technicznych, 

projekcie, których nie można przewidzieć na tym etapie postępowania? 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

 

15. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana 

kanalizacja sanitarna.  

 

16. Czy zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania robót – z wykopu 

otwartego, na metodę bezwykopową? 

Zgodnie z zapisem ST-01 „Warunki ogólne”  punkt 1.5:  

„Przy wyborze metody budowy sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, Wykonawca robót 

powinien kierować się warunkami zewnętrznymi takimi jak: usytuowanie i stan techniczny 

budynków sąsiadujących z terenem budowy, głębokość posadowienia rurociągów, stan 

nawierzchni, natężenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Jeżeli 

Wykonawca robót wybierze metodę bezwykopową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to 

każdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.” 

 

17. Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych? 

Tak 

 

18. Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych? 

Należy zapewnić możliwość poruszania się pojazdów po drogach wewnętrznych (drogi 

dojazdowe do posesji). W przypadku gdy przewidywalnie nastąpi wstrzymanie ciągów 

komunikacyjnych na okres dłuższy niż 8 godzin należy powiadomić okolicznych 

mieszkańców o utrudnieniach komunikacyjnych. Prace budowlane na drogach należy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

 

19. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak, to proszę  o zamieszczenie na stronie 

internetowej uchwały  Rady Gminy  z podanymi wysokościami stawek za zajęcie 

pasa drogowego.     

Nie 

20. W przypadku odtworzenia dróg, czy należy odtworzyć pas drogi tylko w miejscu 

prowadzenia wykopu, czy należy odtworzyć całą szerokość drogi? 

Szerokość odtworzenia podana w ST-02 „Roboty ziemne i odtworzenia” w punkcie 5.3.2 

Odtworzenia 

 

21. Proszę o podanie poszczególnych warstw odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych. 

 15cm – warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej C3/4 , 

 15cm - warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,  

 3cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,  

 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 



 

 

22. Przedmiary uwzględniają odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 50m2. Proszę 

o informacje kto poniesie koszty związane z ewentualnym odtworzeniem 

nawierzchni asfaltowych, jeżeli okaże się, że uwzględniona ilość okaże się nie 

wystarczająca. Czy Zamawiający potraktuję te roboty jako dodatkowe? 

Umowa ma charakter ryczałtowy 

 

23. W celu poprawnej wyceny proszę o sprecyzowanie, czy na terenie obsługi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  istnieje już system monitoringu przepompowni ścieków? 

Jeżeli tak, to proszę o informacje, jaki jest system oraz kto jest jego 

administratorem? 

Tłocznia zostaje wyłączona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ. 

 

24. Czy pompownia wody ma być wpięta do istniejącego u Użytkownika systemu 

monitoringu, czy dopuszcza się zastosowanie monitoringu innego producenta? 

Tłocznia zostaje wyłączona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ. 

 

25. Proszę o informacje, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z 

budowy  kanalizacji i materiału z rozbiórek? Jeżeli tak to w jakiej odległości 

znajduje się to miejsce wywózki? 

Zamawiający nie wskaże miejsca do wywozu urobku z budowy oraz materiału z rozbiórek. 

 

26. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uregulował kwestię ewentualnych 

odszkodowań dla właścicieli za zajecie nieruchomości, których nieruchomości lub 

ich części będą podlegały zajęciu w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana 

kanalizacja sanitarna. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie 

szkody powstałe na tym terenie wynikające z prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany 

jest do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego jak również do  przyjmowania i wyjaśniania 

skarg i wniosków mieszkańców oraz wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. Jako zabezpieczenie Wykonawcy przed wątpliwymi 

roszczeniami właścicieli nieruchomości służyć będzie dokumentacja fotograficzna (zgodnie z 

punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 

których prowadzone będą prace sieciowe. 

Koszty powstałe przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz napraw powstałych szkód 

podczas realizacji robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy i są włączone w cenę 

umowną robót. Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania terenu budowy (brak 

zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, 

nieprzestrzegania przepisów BHP, itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy obciążają finansowo Wykonawcę. 

Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 

 

27. Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, o ile jest ona 

wymagana Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134, j.t. ze zm.) lub 



 

potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest jej uzyskanie, a koszty z tym 

związane (opłaty administracyjne), nie obciążą Wykonawcy 

Zamawiający potwierdza, że uzyska zgody administracyjne na wycinkę drzew, zgodnie z 

projektem. Odcinek na którym wymagana jest wycinka drzew zostaje wyłączony z 

postępowania przetargowego. 

 

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne do 

wykonania przebudowy sieci  zgody właścicieli nieruchomości po których przebiega 

trasa oraz, na które będą oddziaływać rurociągi, oraz, że koszty związane w 

koniecznością uzyskania powyższych zgód nie będą obciążały Wykonawcy. 

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek, przez które została zaprojektowana 

kanalizacja sanitarna.  

 

29. W związku z brakiem projektu zasilania branży elektrycznej  pompowni ścieków 

prosimy o wyjaśnienie,  czy zasilanie wyżej wymienionej przepompowni stanowi 

zakres przedmiotu zamówienia jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie SIWZ oraz 

dołożenie  stosownej  pozycji do kosztorysu ofertowego. 

Tłocznia zostaje wykreślona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ. 

 

30. Zgodnie z przedmiarem robót jest zapis: „Montaż rurociągów z rur PVC o średnicy  

zewnętrznej DN200 mm” o łącznej długości 948m, natomiast w SIWZ  – są sieci 

kanalizacji sanitarnej PVC DN200 o łącznej długości 1087m;.  prosimy o 

modyfikację pozycji przedmiaru ofertowego. 

Sieć boczna S5-S5.4 nie będzie ujęta w tym etapie realizacji „P.B.-W. sieci i odgałęzień 

kanalizacji…”. W związku z powyższym długość kanalizacji sanitarnej jest zgodna z 

zamieszczonym przedmiarem robót budowlanych. – zmiana SIWZ. 

 

31. Czy wykonanie przyłącza energetycznego do tłoczni ścieków leży po stronie 

Wykonawcy? W specyfikacji technicznej (str. 58) w opisie czynności do wykonania 

przez Wykonawcę przed uruchomieniem tłoczni występuje punkt: "doprowadzenie 

zasilania docelowego do miejsca zabudowy szafy sterującej". Jeśli doprowadzenie 

zasilania energetycznego jest po stornie Wykonawcy, prosimy o udostępnienie 

projektu przyłącza energetycznego. 

Tłocznia zostaje wykreślona z zakresu przetargu. Zmiana SIWZ. 

 

32. Czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania rur dla sieci i odgałęzień 

kanalizacji sanitarnej wykonywanych wykopem otwartym z niezmiękczonego (lite) 

PVC-U klasy SN8, o średnicach: 160x4,7mm i 200x5,9mm łączonych na uszczelki 

gumowe, zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlanego pkt. 3.1? 

Tak. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania, ponadto zmienia: 

 

- dział X. SIWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 1-10: 

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu – 

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  



 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej 

specyfikacji, wg załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty lub 

oświadczenia.  

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem 

5.Dokumenty lub oświadczenia  składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty 

wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

zamówienia. 

6. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do 

oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego 

jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. 

7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

9. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty przy czym  

zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie 

grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii       

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), wyłącznie wtedy,  

gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

 - dział III. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

W zakres zamówienia nie wchodzi odcinek T-SR i S5÷S5.4. W wycenie należy 

uwzględnić wstawienie studni SW1. Poniżej poprawiony i obowiązujący opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Kod Słownika Zamówień CPV:  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Dębówka Kolonia – Etap I  (SW1-T) 

 

Zakres robót w szczególności obejmuje: 

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

 sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-PVC – 95m,  dn225-PE -

168,5m - odcinek SW1÷T wraz z sieciami bocznymi, S12÷S12.2, S15÷S15.7, 



 

S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22-S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci bocznych: dn200-

PVC – 497m, dn160-PVC – 104m,  dn225-PE - 32,5m) 

 na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe 

wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe 

dn425mm, zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

 

Szczegółowy zakres robót zawarty został przedstawiony w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. 

Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy 

uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych. 
 

Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie 

wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały 
innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt 

równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry 
jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 

Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności:  

- obsługa koparki,  

- montaż rur i urządzeń kanalizacyjnych,  

- rekultywacja terenu 

powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o 

pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia 

regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

 

- dział XI. SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

na dzień 14-12-2018r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także 

uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


