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Do wszystkich zainteresowanych 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  
 
  

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII” 
 
Pytanie nr 1   
 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie prawomocnych dokumentów, tj. decyzji zarządców 
dróg, które przedstawią zakres odtworzenia nawierzchni oraz zestawienie, które wskaże wprost na których 
odcinkach sieci i na jakiej długości przewidziano dany rodzaj odtworzenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Wszystkie drogi, w których realizowana będzie inwestycja budowy kanalizacji należą do inwestora. W 
związku z powyższym inwestor nie wydawał decyzji w sprawie odtworzeń nawierzchni, ponieważ w fazie 
projektu brał udział w określeniu zakresu odtworzeń ustalony w przedmiarze robót i z tego zakresu 
Wykonawca będzie rozliczany. 
 
Pytanie nr 2  
Na profilu podłużnym (rys. 6.5 do dokumentacji w m. Mchowo) przewidziano przewiert w rurze przewiertowej 
DN323,9 na długości 5,0m, natomiast w przedmiarze oraz na planie sytuacyjnym brakuje informacji na ten 
temat. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Wykonanie przewiertu pod dnem przepustu jest konieczne do wykonania. Wykonanie przewiertu należy 
uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie nr 3  
Według informacji od producenta przepompowni, ze względu na lokalizację przepompowni w pasie drogi, dla 
obiektów nie ma możliwości montażu żurawia słupowego. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego rodzaju 
żurawia, który ma zostać umieszczony na terenach przepompowni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zlokalizowane przepompownie w pasie dróg gminnych w rzeczywistości zlokalizowane sa poza układem 
komunikacyjnym, zarówno kołowym jak i pieszym. Proszę uwzględnić w wycenie w przepompowni P1, P3, 
P4, P5 montaż tulei, a w przepompowni P2 montaż kompletnego żurawia słupowego. 
 
 
 
 
 



 
Pytanie nr 4  
 
Ze względu na powyższe zapytania, rozbieżności w projekcie oraz dalsze problemy związane z pozyskaniem 
ofert od dostawców i podwykonawców urządzeń i materiałów oraz z uwagi na duży zakres wyceny wnosimy o 
przesunięcie terminu otwarcia ofert o min. 14 dni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert. 
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