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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Barak i 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.  
 
Pytanie 1 
Prosimy o informację czy w Części 1 studnia SW1na kolektorze jest studnią istniejącą gdyż nie 
zgadza się ilości studni pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową.  
Odpowiedź: 
Studnia SW1 jest studnią projektowaną objętą odrębnym opracowaniem (studnia S1 jest 
zaprojektowana w części 2). 

Pytanie 2 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki konstrukcyjne przedstawiające 
sposób odtworzenia nawierzchni z kruszywa, żużla, kory asfaltowej oraz kostki i asfaltu. W 
projekcie dla Części 1 znajduje się zapis o tym że Inspektor na etapie realizacji przedmiotu umowy 
podczas wizji lokalnej ma określić sposób odtworzenia, mając na uwadze niezmienny charakter 
zakresu i wartości umowy ryczałtowej prosimy by uszczegółowienie to miało miejsce przed 
przetargiem. Jest to dla nas niezbędne do przygotowania kalkulacji robót związanych z 
odtworzeniem nawierzchni. 
Odpowiedź: 
Odtworzenia nawierzchni należy skalkulować na podstawie projektu, SST pkt 5.3.2. Jeżeli 
Wykonawca ma wolę może dokonać wizji lokalnej w terenie. Odtworzenie nawierzchni ma na celu 
przywrócenie jej do stanu pierwotnego. 

Pytanie 3 
Mając na uwadze zapisy z tabeli w pkt. 3.3 dla Części 1 dokumentacji projektowej dotyczących 
długości szerokości oraz rodzaju nawierzchni w których przebiegać będzie kanalizacja prosimy o 
potwierdzenie iż pozycja 110 przedmiaru zawiera całą powierzchnie dróg do odtworzenia wg naszej 
kalkulacji szacunkowa powierzchnia do odtworzenia to ok 1500m2. Jednocześnie prosimy o 
rozbicie tej pozycji wg rodzajów nawierzchni do odtworzenia takich jak: tłuczeń, żużel, kora, asfalt, 
kostka. 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, odtworzenia nawierzchni należy skalkulować na 
podstawie projektu, SST pkt 5.3.2. Jeżeli Wykonawca ma wolę może dokonać wizji lokalnej w 
terenie.  

Pytanie 4 
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie metodą bezwykopową 
dodatkowych odcinków ponad te wyszczególnione w dokumentacji projektowej? 
 



Odpowiedź: 
Metoda bezwykopowa może być traktowana jako alternatywne rozwiązanie. Jeżeli Wykonawca 
robót wybierze metodę bezwykopową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, to każdorazowo uzgodni 
to z przedstawicielem Zamawiającego. Dodatkowo stosowanie w/w metody jest możliwe pod 
warunkiem dotrzymania wymogów co do spadków i zastosowania rur o parametrach zgodnych z 
projektem dla przecisku a dla przewiertu PE RC SDR 17 dn 225.  

Pytanie 5 
W przedmiarze dla kanalizacji tłocznej w Części 1 brakuje pozycji związanych z wykonaniem 
deflektora w studni rozprężnej (SR). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, cenę oferty należy obliczyć na podstawie SIWZ w tym 
na podstawie PB i ST.  

Pytanie 6 
Prosimy o podanie czy Zamawiający dysponuje miejsce do złożenia nadmiaru ziemi w promieniu 
(zgodnie z opisem z kosztorysu) 10km od terenu budowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje miejscem do złożenia nadmiaru ziemi. Koszt utylizacji należy doliczyć 
w pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu nadmiaru urobku. 

Pytanie 7 
Dla Cześć 2 prosimy o informację jaki zakres robót ujęty jest w pozycjach 6-7 przedmiarów dla 
Etapu I i II dotyczących wywiezienie spryzmowanej ziemi na odległość 3,5km.  
Odpowiedź: 
Prawidłowy obmiar dla pozycji 6 i 7, dla etapu 1 wynosi 541 m3. 
Prawidłowy obmiar dla pozycji 6 i 7, dla etapu 2 wynosi 198 m3. 

Pytanie 8 
W kosztorysie dla Części 1 jak i 2 brak jest pozycji związanych z wymiana 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 
wykopowa w drogach wewnętrznych i dojazdowych.  
Odpowiedź: 
Zasypkę wykonać zgodnie z projektem budowlanym, prowadząc zagęszczenie do wymaganego Is. 

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

Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający ponosić będzie opłaty związane z uzyskaniem zgody na 
wycinkę drzew, a w ofercie Wykonawca ma uwzględnić jedynie koszt samej wycinki drzew – 2szt. 
Odpowiedź: 



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

Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie iż poza wymienionymi 2 drzewami do usunięcia w Części 1 zadania 
Zamawiający nie przewiduje konieczności usunięcia innych drzew lub krzewów tak z Części 1 jak i 
2 zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje większej ilości drzew do wcinki.  

Pytanie 12 
Prosimy o informację czy tłocznia ma być podpięta do już istniejącego systemu monitorowania. 
Prosimy o podanie dostawcy tłoczni montowanych na poprzednich realizowanych zadaniach. 
Odpowiedź: 
Tak, tłocznia ma być podpięta do istniejącego systemu monitorowania – firma obsługująca: 
AQUARD Sp. z o.o. 00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100. 
Dostawcą tłoczni przy poprzednio realizowanych zadaniach była firma WILO Polska Sp. z o.o.  
 
Pytanie 13 
Mając na uwadze ostatnie postępowania przetargowe w które Zamawiający unieważniał ze względu 
ich wadę prawna w związku z utrudnieniem konkurencji dla producentów tłoczni prosimy o 
podanie minimalnych wymaganych parametrów tłoczni które Zamawiający będzie badał w trakcie 
oceny równoważności oferty w zakresie zaproponowanej przez oferentów tłoczni ścieków. 
Odpowiedź: 
Wymagane parametry tłoczni są już zawarte w projekcie budowlanym i SST. 

Pytanie 14 
W związku z podziałem zakresu z dokumentacji na Część 2 zadania na 3 przedmiary prosimy w 
celu zweryfikowania kompletności zakresu robót o uściślenie które odcinki z dokumentacji (z 
podaniem nr studni) zawierają się w poszczególnych przedmiarach. 
Odpowiedź: 
Część 2 obejmuje 3 przedmiary: 
- etap 1 – odcinek od studni S73 do S4 bez studni 
- etap 2 – odcinek od studni S13 bez studni do S4 ze studnią 
- etap SR-SW – odcinek od SR ze studnią do SW bez studni. 

Pytanie 15 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla Części 2 gdyż brakuje profili dla odgałęzień 
od kanału głównego rurami PE i PCV Dz160 
Odpowiedź: 
Profile w załączeniu. Rys. 2-6 i 2-7. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ 
termin składania i otwarcia ofert na dzień 28-09-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 
zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). 
 

 


