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Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 

Wyjaśnienie treści SWZ 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na:  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i 
teletechnicznej podczas budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w 
Suchym Dworze – 2 edycja 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1 
Proszę o wyjaśnienie zapisów SWZ oraz Załącznika nr 7 do SWZ - OPZ, czy w zakresie 
nadzorowanych robót branży sanitarnej jest nadzór na pracami związanymi z budową 
kanalizacji deszczowej. Zarówno SWZ i OPZ nie zawiera w opisie ,,Branży sanitarnej" 
zakresu budowy kanalizacji deszczowej, który wynika z załączonej do postępowania 
dokumentacji projektowej i specyfikacji. 
 
ODPOWIEDZ 1 
Zamawiający podkreśla, iż  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego dla całego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Chmielnej i 
Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór” wykonywanego na podstawie 
załączonej dokumentacji, specyfikacji, Decyzji itp. w całości. 
 
Tematyka budowy kanalizacji deszczowej została ujęta w OPZ pkt 1 „Opis przedmiotu 
zamówienia” (poniżej cytat z OPZ z zaznaczonymi fragmentami dot. Kanalizacji deszczowej”) 
 
„ 1. Opis nadzorowanych robót budowlanych. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w 
Gminie Kosakowo w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. 
Projekt zakłada budowę w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe 
rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe 
rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok 
autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań.  
Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5m 
oraz na całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5m. Projekt budowy drogi 
przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w 
Suchym Dworze oraz w Dębogórzu poprzez wpusty deszczowe szczelnej kanalizacji 
deszczowej, która jednocześnie będzie przejmowała powierzchniowo wodę opadową 
zgromadzoną w rowach. 
Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, 
doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji 
technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej 
znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi.  
Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod 
projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą 
drogową. 
Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci 
wodociągowej  w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi 
sieciami.” 
 
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na inny fragment OPZ , gdzie zapisano, że: 



Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywać się będzie częściowo przez system rowów 
odwadniających, a częściowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej, która 
jednocześnie będzie przejmowała wodę opadową zgromadzoną w rowach. Odbiornikiem wód 
opadowych będą istniejące zbiorniki wodne: bezodpływowy zlokalizowany na dz. Nr 1116/2 w 
Suchym Dworze - dot. odwodnienia ronda w skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, części 
Paska, Reja w Suchym Dworze, oraz zbiornik odpływowy zlokalizowany na granicy dz. nr 48/2 i 
51 w Dębogórzu - dot. skrzyżowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej , Chmielnej i części 
Paska. W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe, należy wykonać ich powiększenie. W 
celu zabezpieczenia zbiornika znajdującego się na dz. nr 1116/2 przed przelaniem 
przewidziano bypass, dzięki któremu nadmiar wody będzie kierowany poprzez nowo 
wybudowane rowy odwadniające do zbiornika w Dębogórzu dz. nr 48/2 i 51. 
 
Podsumowując, w zakres robót branży sanitarnej wchodzi między innymi: 

− Budowa kanalizacji deszczowej, 

− Budowa rowów odwadniających, 

− Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych,  

− Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

− Przebudowa sieci wodociągowej, 

− Przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia. 
 
W załączonym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest przedstawiony tylko ogólny zakres 
robót budowlanych, całość robót znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
 
Zamawiający zwraca uwagę na zapis pkt. 9. Pozostałe wymagania OPZ, ustęp 3, gdzie 
Zamawiający poleca do całościowego zapoznania się z dokumentacją projektową, również w 
branżach przez siebie nie nadzorowanych. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.  
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