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 ZGK.ZP.271.1.3.2021                                                     Przechlewo, dnia 29 listopada 2021r. 

 

                                                                                       

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:  

Biuletynie Zamówień Publicznych nr  2021/BZP 00269917/01 z dnia 2021-11-16 

 

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to 

po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił 

opłaty administracyjne z tego tytułu? 

 

Odpowiedź: 

 W ramach niniejszej inwestycji kolizja z istniejącym drzewostanem nie występuje. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek. 

 

Odpowiedź: 

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogi gminnych publicznej nr 222022 G na długości 

715 mb – Miroszewo dz. Nr 536/10 i 536/21 w związku z powyższym Wykonawca poniesie 

opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Uchwała nr 132/XI/2020 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych znajduje się pod 

podanym linkiem: https://bip.przechlewo.pl/artykul/zbior-prawa-miejscowego-2020-rok. 

 

Pytanie nr 3:  

Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu? 

 

Odpowiedź: 

Przygotowanie projektu organizacji ruchu należy do Wykonawcy robót. 

 

Pytanie nr 4: 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
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Odpowiedź: 

Dla robót liniowych - pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub   równoważna dostępna dla wykonawcy, dla 

przepompowni - grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem  grodzic lub   

równoważna dostępna dla Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 

ilości. 

 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z poprawionym przedmiarem robót rozdział 8.    

 

Pytanie nr 6: 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? 

Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii? 

 

Odpowiedź: 

Ponieważ występujący poziom wody w czasie badań gruntu stabilizuje się niżej  

posadowienia  kolektora to  nie projektuje się  odwodnienie. Jedynie  przy budowle 

pompowni ( 3,4 m głębokości)  może wystąpić woda gruntowa  i dla wykopów  pod 

przepompownię  przyjęto  zestawy igłofiltrów w jednym rzędzie o rozstawie co 1,5m . 

Pompowaną wodę odprowadzić rurociągami stalowymi  ułożonymi od istniejącego 

pobliskiego rowu w wielkości   Q=8,1m3/h. 

   

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie nr 9: 
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W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

 

Odpowiedź: 

W planowanych pasach dróg gminnych  oraz w drodze powiatowej. 

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 

przewieźć materiały z rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Jeśli wystąpi taka konieczność to materiały z rozbiórki Wykonawca będzie przewoził 

maksymalnie w odległości 3 km. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy 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? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że  posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu inwestycji. 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.                                                                                                                             

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z poprawionym projektem umowy – paragraf 15 pkt. 4  ppkt. 10). 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Nie należy do Wykonawcy uzyskanie  decyzji pozwolenia  na użytkowanie.   

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 

robotach. 

 

Odpowiedź: 

Doprowadzić do stanu  przed rozpoczęciem robót . 

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania warunków technicznych i uzgodnień o 

których mowa w projekcie budowlanym.  



 

4 

 

 

Odpowiedź: 

Załączono. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieć wodociągową. 

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej obejmującej zakres projektowanej 

inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 18: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 

*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni na stronie przedmiar robót w *ath. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej  

Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 20: 

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają 

jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawą do obliczenia ceny. 

 

Odpowiedź: 

Podstawą obliczenia ceny jest:  załączony przedmiar robót , projekt budowlany i Szczegółowa  

Specyfikacja Techniczna. 

 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania schematów węzłów montażowych dla sieci 

wodociągowej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni na stronie schematy węzłów montażowych. 

 

Pytanie nr 22: 
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W związku dużym zakresem przedmiotu zamówienia, jak również  mając na uwadze obecną 

sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas 

oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów, przepompowni) zwracamy się z prośbą o 

wydłużenie terminu składania ofert do dnia 08.12.2021 r. co pozwoli Wykonawcom na 

przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby i wydłuża termin składania ofert do dnia 08.12.2021 

roku. 

 

 

                                                                                                                            Dyrektor ZGK 

Tadeusz Frieda 


