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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na „Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie, 
gm. Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.1.2022 

 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą 
techniczną w m. Krzewie, gm. Krośniewice, w związku z zapytaniem Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zbiornika odparowującego jest niespójny z opisem technicznym  
i rysunkami. I tak np.:  

 powierzchnia w Projekcie architektoniczno-budowlanym 1000m2, w SWZ 900 m2 a na rysunku Nr 1 
PZT 920 m2,  

 wymiary w SWZ 103m x 12m a na rysunkach 104,3m x 10,50m,  

 głębokość w SWZ i w opisie branży sanitarnej do 1,5m a na przekrojach poprzecznych od 1,24m do 
2,03m, na rysunku zbiornika nawet 2,2m,  

 rzędna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku (Rz.d 118,80) jest wyżej o 6 cm od rzędnej skarpy 
w przekroju 0+200,00, która wynosi 118,74.  

Postępując zgodnie z rysunkami niwelety i przekrojów poprzecznych zbiornik retencyjny będzie miał 
nieregularne kształty skarp a jego powierzchnia wyniesie 1480 m2 a nie 1197 m2 jak podaje przedmiar. 
Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów zbiornika tak, aby zachowując zasady równej konkurencji, 
wszyscy wykonawcy mogli wycenić taki sam zakres przedmiotu zmówienia.  
 
Odpowiedź: 
Parametry zbiornika należy przyjąć z projektu technicznego (branża sanitarna). Elementy zbiornika  
w projekcie drogowym należy traktować jako ogólne schematyczne. Przekroje poprzeczne w projekcie 
drogowym służą do szacunkowego określenia bilansu mas ziemnych i nie stanowią elementu na podstawie 
którego należy wytyczyć lub wykonywać zbiornik. Wymiary zbiornika po zewnątrz wynoszą: 104,3 m  
x 10,5 m.  
Z uwagi na ukształtowanie terenu dopuszcza się niewielką odchyłkę od podanych wartości projektowych. 
Należy wykonać zbiornik o parametrach podanych w projekcie technicznym. Zbiornik należy wpisać 
(wpasować) w istniejący teren, istniejący teren przyległy do zbiornika należy wyprofilować i ukształtować tak 
aby zachować jego parametry. W najniższym punkcie od strony pola może powstać przeciwskarpa, należy 
przyjąć  powierzchnie zbiornika w przedmiarze robót - 1480 m2.  
. 
 
PYTANIE 2: 
Wykonanie zbiornika z jednoczesnym zachowaniem podanych wymiarów, głębokości oraz nachylenia skarp  
i rzędnych wysokościowych jest niemożliwe. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy zbiornik ma mieć 
kształty i wymiary jak podano na rysunku zbiornika odparowującego czy jego kształty mają opisywać 
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przyległy teren jak to jest pokazane na niwelecie i przekrojach bez zachowania wymiarów podanych  
na rysunku?  
 
Odpowiedź: 
Kształt projektowanego zbiornika ma odzwierciedlać przyległy teren zachowując parametry jak z rysunku 
zbiornika, w najniższym punkcie jeśli będzie to konieczny  należy wykonać przeciwskarpę od strony pola 
żeby uzyskać wymaganą pojemność zbiornika. 
 
 
PYTANIE 3: 
W SWZ Zamawiający informuje: "Z uwagi na prawdopodobne występowanie drenaży w miejscu 
projektowanego zbiornika oraz braku ich inwentaryzacji, Wykonawca na etapie przetargu uwzględni  
w kosztach ewentualną przebudowę lub naprawę istniejącego drenażu. Szczegółowa lokalizacja drenaży  
i ewentualna ilość kolizji będzie możliwa do określenia na etapie wykonywania prac". W związku  
z przytoczonym zapisem prosimy o odpowiedź jak wykonawca ma oszacować koszt przebudowy drenażu 
jeśli sam Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że cena ofertowa brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wykonanie 
przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wszelkich kosztów 
niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę za konieczne  
do wykonania. 
 
 
PYTANIE 4: 
Prosimy o wykreślenie z treści SWZ powyższego zapisu przytoczonego w pytaniu 3 ponieważ może  
to powodować powstanie dodatkowych nieprzewidzianych kosztów i narażać wykonawcę na stratę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z SWZ zapisu przytoczonego w pytaniu 3.  
 
 
PYTANIE 5: 
Zgodnie z Prawem wodnym Art. 394 ust. 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 11) przebudowa lub 
odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze 
kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach. W związku z możliwością zaistnienia konieczności uzyskania 
decyzji wodno-prawnej pytamy czy Zamawiający przedłuży termin wykonania oraz zapłaci dodatkowe 
wynagrodzenie w przypadku gdy wykonawca będzie zmuszony do uzyskania takiej decyzji?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice na planowane zadanie inwestycyjne uzyskał decyzję ZRiD, która stanowi 
podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje 
konieczności uzyskania dodatkowo decyzji  wodnoprawnej. 
 
 
PYTANIE 6: 
Czy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza musi być zatwierdzona w ośrodku geodezyjnym,  
czy wystarczy samo zgłoszenie 
 
Odpowiedź: 
Inwentaryzacja musi być ostatecznie zatwierdzona w ośrodku geodezyjnym, jednak do rozpoczęcia odbioru 
robót wystarczy samo zgłoszenie. 
 
 
PYTANIE 7: 
W ramach budowy zbiornika retencyjnego zaprojektowano schody skarpowe aluminiowe. Producent 
schodów zwraca uwagę, że schody nie mogą mieć kontaktu z wodą ponieważ szybko skorodują a tym 
samym utracą gwarancję producenta. Prosimy o wyłączenie schodów z gwarancji i rękojmi lub zastąpienie 
ich innym rozwiązaniem. 
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Odpowiedź: 
Schody skarpowe zbiornika należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 
 
 

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 
wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 
 

 
Z poważaniem 
 
 
Z up. Burmistrza 

 
           Krzysztof Urbański 

 Z-ca Burmistrza 
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