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ZP.271.1.9.1.2021      Koronowo, dnia 26 kwietnia 2021 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej  
i w ul. Brzoskwiniowej w Koronowie 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz modyfikuje 
treść SWZ:  
 
Pytanie 1:  
Czy w zakładanych przewiertach można zastosować zamiennie zamiast rur osłonowych rury 
przewodowe wzmocnione PE RC? 

 

Odpowiedź:  

Rury osłonowe wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 2: 

Na jakiej podstawie Projektant przyjął II kategorię geotechniczną – złożone warunki gruntowe? 
Czy w związku z II kategorią geotechniczną Inwestor posiada projekt geotechniczny  
i dokumentację geologiczno – inżynierską dla w.w zadania? (Rozporządzenie MTBiGM z dnia 
25.04.2012 roku w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych). Jeżeli tak proszę o załączenie.  

 

Odpowiedź:  

Załączony opis zawierał omyłkę pisarską, w załączeniu właściwy opis techniczny oraz wyniki  
badań geologicznych. Jednocześnie wskazuję, że na podstawie § 4 pkt. 5. Dz.U.2012.0.463 - 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
po stwierdzeniu innych warunków geotechnicznych gruntu projektant może zmienić jego 
kategorię geotechniczną.   

 

Pytanie 3:  

Z uwagi na zakładane złożone warunki gruntowe i spodziewane duże ilości wody gruntowej. 
Czy inwestor dopuszcza zmianę sposobu wykonania kolektorów na niektórych odcinkach, 
z wykopu otwartego na przewierty sterowane rurą PE RC. 

 

Odpowiedź:  

Dopuszcza się wykonanie kolektorów kanalizacyjnych metodą przewiertową (bezwykopową) 
pod warunkiem zastosowania rur przewiertowych posiadających deklarację zgodności  
z PN, dopuszczenie, atest do stosowania w grawitacyjnych systemach kanalizacji sanitarnej 
(np. segmentowe moduły przewiertowe wykonane z PP, kamionkowe). Wymagane 
uzgodnienie typu rur z zamawiającym.  Nie dopuszcza się rur PE do budowy grawitacyjnej sieci 



kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertową pod 
warunkiem zastosowania rury PE100 RC typ2. 
 

Pytanie 4: 

Czy inwestor dysponuje miejscem gdzie należy przewieść wydobyty grunt z wykopów? W celu 
dokładnej kalkulacji proszę o określenie odległości na jaką należy uwzględnić transport.  

 

Odpowiedź:  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie miejsca do wywiezienia 
urobku w promieniu 5,0 km. 
 
Pytanie 5: 
Zgodnie z opisem projektu budowlanego należy na czas pompowania podczas robót prowadzić 
dziennik pompowań potwierdzany przez inspektora nadzoru. Czy dziennik będzie oddzielnym 
dokumentem stanowiącym podstawę do dodatkowego wynagrodzenia? 

 

Odpowiedź:  
Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów. 
 
Pytanie 6: 
Czy wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego?  
 
Odpowiedź: 
Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr LX/509/18 Rady 
Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za 
zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  Wysokość opłat ustala  Zarząd Dróg Gminnych. 

 

Pytanie 7: 

Czy w ramach inwestycji należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni utwardzonych typu 
asfalt lub kostka betonowa? Jeżeli tak to w jakich ilościach?  

 

Odpowiedź:  

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna przebiega w drogach nieutwardzonych,  
o nawierzchni gruntowej. 
 
Pytanie 8: 
Proszę o przedstawienie warunków zarządcy dróg w zakresie odtworzenia nawierzchni  
w których zakładane są roboty. 

 

Odpowiedź:  
Warunki zarządcy dróg w załączeniu.  
 
Pytanie 9: 
Proszę o przedstawienie warunków technicznych wydanych przez ZGKiM Koronowo.  
 
Odpowiedź: 
Warunki techniczne w załączeniu. 
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Pytanie 10: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej oraz podanie szczegółowych warunków 
odtworzenia nawierzchni wraz z podaniem konstrukcji nowej nawierzchni. 
 
Odpowiedź: 
W załączeniu wyniki badań geologicznych. Odtworzenie nawierzchni 20 cm warstwą tłucznia  
o szer. 3,0 m  po trasie wybudowanych sieci metodą rozkopową.  Należy niniejsze odtworzenie 
nawierzchni uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 11: 
Po przeprowadzonej wizji lokalnej okazuje się, że na planowanej trasie sieci kanalizacji 
sanitarnej trwają prace polegające na budowie sieci teletechnicznej. Co w przypadku 
wystąpienia kolizji z w/w siecią. Kto ponosi koszty związane z przebudową kolizji które  
nie są ujęte w projekcie?  
 
Odpowiedź: 
W przypadku wystąpienia kolizji z siecią teletechniczną sporządzić należy stosowny protokół 
konieczności likwidacji kolizji. Prace te będą wykonywane na koszt zamawiającego. 
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