
                                                                                                                            

Pyzdry dn. 20.01.2014 

ZP.271.02.01.2014 

 

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec 
i Miłosławska w miejscowości Pyzdry) 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga aby do oferty załączane było zestawienie rzeczowo – finansowe na 
załączniku nr 1a. prosimy o umieszczenie ww. załącznika na stronie internetowej. 

Załącznik został umieszczony na stronie internetowej w dn. 13.01.2013r. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o jednoznaczne określenie kiedy upływa termin składanie ofert. Występują 
rozbieżności między Ogłoszeniem o zamówieniu SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ termin składania ofert mija 30.01.2014r. o godz. 9.00. W dniu 13.01.2014r. 
poprawiono błąd w ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

Pyzdry dn. 20.01.2014 

ZP.271.02.02.2014 

 

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec 
i Miłosławska w miejscowości Pyzdry) 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza zamianę osadnika żelbetowego o kształcie prostokątnej na 
dwa mniejsze odsadniki żelbetowe z betonu C30/C37 W8 spełniające potrzeby uzyskania 
Vc = 10 m3 i Vuż=8m3  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany osadnika. 

Pytanie nr 2 

W projekcie punkt 7.3 – Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopów pozostawia się jako 
kwestie operacyjna do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od 
aktualnych warunków wodnych występujących w czasie budowy. Właściwą decyzję o 
sposobie odwodnienia podejmuje projektant wraz z inspektorem nadzoru. Czy 
zamawiający nie powinien uwzględnić w przedmiarze pozycji Igłofiltrów oraz 
pompowania wody z agregatu pompowego. 

Wykonawca powinien w składanej ofercie przewidzieć koszty odwodnienia wykopów i 
skalkulować je w kosztach wykonania robót ziemnych. Rozliczenie ilości pompowanej wody, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na podstawie dziennika pompowania i wpisu 
do dziennika budowy. 

Pytanie nr 3 

Nawierzchnia ulicy Zwierzyniec od początku kanału wykonania jest na długości około 
200,00 m z trylinki, czy zamawiający przyjmował odtworzenie trylinki po montażu 
kanału deszczowego, ponieważ brak takiej pozycji. 

W ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z trylinki, żużla i brukowca na 
szerokości wykonywanych robót. Należy uwzględnić składowanie materiału z rozbiórki i nie 
uwzględniać wywozu materiału z placu budowy. 

Pytanie nr 4 

W przedmiarze pozycja 1.1.2 mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca, czy 
zamawiający przyjmował odtworzenie brukowca po montażu kanału deszczowego, 
ponieważ brak takiej pozycji w przedmiarze. 



                                                                                                                            

W ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z trylinki, żużla i brukowca na 
szerokości wykonywanych robót. Należy uwzględnić składowanie materiału z rozbiórki i nie 
uwzględniać wywozu materiału z placu budowy. 

Pytanie nr 5 

Proszę o sprawdzenie rzędnych studni na profilach rys. 4 oraz rys. 5, ponieważ nie 
zgadzają się głębokości studni np. D19, D20, D21 o H=1m proszę podać na jakiej 
głębokości maja być zamontowane ww. studnie. 

Rzędne dna studni    D19 = 83,99 
rzędna dna studni     D20 = 84,02 
rzędna dna studni     D21 = 84,07 
spadek między ww. studniami = 0,3 % 
  
Rzędna dna studni    D18 = 83,12 
spadek między studniami D18 i D19 = 3 %  
 

Pytanie nr 6 

Proszę o sprawdzenie czy w przedmiarze nie ma błędu ilości robót ziemnych oraz 
wymiany gruntu, ponieważ na profilach rys. 4 oraz rys. 5 nie zgadzają się głębokości 
studni np. D19, D20, D21 o H=1m i wartość ww. robót może być zaniżona. 

W ofercie Wykonawca przedstawi odpowiednio zbilansowane ilości robót ziemnych zgodnie 
z nowymi rzędnymi posadowienia studni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Pyzdry dn. 20.01.2014 

ZP.271.02.03.2014 

 

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec 
i Miłosławska w miejscowości Pyzdry) 

Pytania nr 1 

Warunkiem udziału w postepowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej o wartości 
robót nie mniejszej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. 

W związku z powyższym prosimy podać czy wykonawca może wykazać się wykonaniem 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert 2 robót polegających na budowie kanalizacji 
sanitarnej. Nadmieniamy, iż technologia wykonania powyższych prac jest tożsama. 

Tak, zgodnie z SIWZ wykonawca może wykazać się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert 2 robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej. 

Zmiany w SIWZ dokonano w dniu 10.01.2013r. 

 


