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Ostróda, 16 maja 2013r. 

 

 

ZP.271.2.2013 

Strona internetowa Zamawiającego 

 
 
Dotyczy:  Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo  
                  poprzez  budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki,  
                  Gruda, Turznica” 
  
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania.  
 
Pytanie 1: 
Do trzech etapów przetargu ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach 
Reszki-Gruda-Turznica” nie dołączono profili sieci wodociągowych. Prosimy o ich 
zamieszczenie.  
 
Odpowiedź: 
Wykonać zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 2: 
W opisie dokumentacji technicznej w punkcie 5.3. ,,Sieć wodociągowa i kanalizacja w 
miejscowości Turznica dotycząca zadania nr 4 etap I”, w punkcie 5.2. ,,Sieć wodociągowa w 
miejscowości Turznica Stary Las dotycząca zadania nr 4 etap II” i punkcie 5.3. ,,Sieć 
wodociągowa i kanalizacja wsi Reszki dotycząca zadania nr 4 etap III” napisano o zastosowaniu 
zasuw i hydrantów. Natomiast na planach sytuacyjno-wysokościowych nie ma zaznaczonej 
lokalizacji żadnej zasuwy i żadnego hydrantu. Prosimy o sprecyzowanie czy należy na 
wodociągu zastosować zasuwy i hydranty, jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie ich ilości oraz 
miejsc ich usytuowania w celu prawidłowej wyceny realizacji zadania ( w szczególności dotyczy 
hydrantów-robót rozbiórkowych i odtworzeniowych  nawierzchni w miejscach gdzie będą one 
usytuowane).   

Odpowiedź:  
Projektowane sieci wodociągowe są elementem magistrali zasilającej wsie posiadają sieci 

wodociągowe. Na trójnikach w miejscu włączenia w istniejący wodociąg należy uwzględnić 

po jednej zasuwie odcinającej DN 100 na rurociągu projektowanym. 
 
 
Pytanie 3: 
W rozdziale 6a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano, że do oferty należy 
dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony- sporządzony na podstawie przedmiarów 
załączonych do siwz. Prosimy o uwzględnienie w powyższych przedmiarach nieprawidłowości 
przedstawionych przez oferentów wynikających z różnic i braków w dokumentacji technicznej.  
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Odpowiedź: 
W kosztorysie ofertowym uproszczonym należy przyjąć długości sieci zgodnie 

 z  dokumentacją projektową. ZZK została zweryfikowana.  Uzupełniono przedmiar o sieć 

kanalizacji ciśnieniowej PE dn 90 w m. Turznica. 

 

Pytanie 4 

Sieć wodociągowa i kanalizacja w miejscowości Turznica dotycząca zadania 4 etap I. 

4.1. Brak w załączonej dokumentacji rys. nr 12. prosimy o ich zamieszczenie. 

4.2. W dokumentacji jest 1603mb rurociągu ciśnieniowego PE DN90 z 4 szt przycisków rurą 

o łącznej długości 51mb oraz 1 szt przewiertu sterowanego L=25mb biegnący od 

przepompowni PD16 w kierunku wsi Wirwajdy a brak powyższego rurociągu w przedmiarze 

zadania. Czy w/w rurociąg należy do w/w zadania?  

4.3. Wg dokumentacji jest 31 studni z pozycji 1.2.1.47, a w kosztorysie 28szt. Co należy 

przyjąć? 

4.4. Wg dokumentacji jest 58 studni z pozycji 1.2.1.48 i 67, a w kosztorysie 64szt. Co należy 

przyjąć? 

4.5. Wg dokumentacji jest 776mb rurociągu ciśnieniowego PE DN63 z pozycji 1.2.2.88 i 114, 

a w kosztorysie 754mb. Co należy przyjąć? 

4.6. Wg dokumentacji jest 109mb rurociągu ciśnieniowego PE DN75 z pozycji 1.2.2.89,  

a w kosztorysie 105mb. Co należy przyjąć? 

 

Odpowiedź: 

4.1 Rys. nr 12 dołączono do SIWZ. 

4.2 – 4.6 Przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 5 

Sieć wodociągowa w miejscowości Turznica-Stary Las dotycząca zadania nr 4 etap II. Brak  

w załączonej dokumentacji rys. nr 3 i 4. Prosimy o ich zamieszczenie. 

 

Odpowiedź: 

Rys. 3 i 4 zadania Nr 4 etap II obejmuje zakres, który nie dotyczy przedmiotu przetargu. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przetargu znajdują się następujące rodzaje robót. 

1. ST-07 Technologia- remont kraty mechanicznej oczyszczalni ścieków Samborowo 

wraz z montażem urządzeń, rurociągów, armatury. 

2. ST-05 Przepompownie wody zestawy hydroforowe dwupompowe wraz z 

uzbrojeniem- jakie parametry techniczne oraz ile kompletów. 

3. ST-02 Podziemne sieci kanalizacji ciśnieniowej- przepływomierz ultradźwiękowy- 

brak parametrów technicznych. 

4. ST-03 Podziemne sieci wodociągowe hydranty: głowica wykonana z żeliwa 

sferoidalnego GGG 400 z kolumną wykonaną ze stali szlachetnej –ile kompletów. 

Ponieważ przedmiar nie zawiera nie zawiera w/w robót prosimy o szczegółową odpowiedź.     

 

Odpowiedź: 

ST obejmuje cały zakres planowanego przedsięwzięcia pn. Porządkowanie gospodarki wodno 

– ściekowej w aglomeracji Samborowo. 

Zadane pytania nie dotyczą zakresu ujętego w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 7  
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Zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną przewody ciśnieniowe mają być wykonane 

z rur PE SDR 11 PN 10. Prosimy o skonkretyzowanie czy Zamawiający ma na myśli rury PE 

SDR 11PN 16 czy rury PE SDR 17 NP 10. Podkreślamy , że armatura projektowana jest na 

PN 10, więc zastosowanie  rur PE SDR 17 PN 10 jest wystarczające pod względem 

eksploatacyjnym, a także bardziej korzystne pod względem finansowym.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej na powyższą inwestycję. 

 

Odpowiedź: 

Uzupełniono do SIWZ 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający będzie pobierał opłaty za czasowe zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający za czasowe zajęcie pasa na drogach gminnych nie będzie pobierał opłat 

 

Pytanie 10:   
Prosimy o wyjaśnienie zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej ,,Zbiorczym 

zestawieniem kosztów robót budowlano-montażowych” należy wykonać: 

 
1. w miejscowości Turznica: 

sieć wodociągową dn 110- L=456 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 200- L=1434 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 160- L=619 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 63- L=754 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 75- L=105 m 

 
2. w miejscowości Turznica (Stary Las): 

sieć wodociągową dn 110- L=116 m 

sieć wodociągową dn 90- L=708 m 

 
3. w miejscowości Reszki – Gruda: 

sieć wodociągową dn 110- L=1916 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 200- L=1107 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 160- L=740 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 90- L=2297 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 75- L=1638 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 63- L=733 m 

 

Natomiast zgodnie z profilami sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz planami sytuacyjnymi 

należy wykonać: 

 
1. w miejscowości Turznica: 

sieć wodociągową dn 110- L=456 m 
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sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 200- L=1454 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 160- L=882 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 63- L=882 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 75- L=105 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 90- L=1785 m 

 
2. w miejscowości Turznica (Stary Las): 

sieć wodociągową dn 110- L=116 m 

sieć wodociągową dn 90- L=735 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 90- L=116 m 

 
3. w miejscowości Reszki – Gruda: 

sieć wodociągową dn 110- L=1912 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 200- L=1176 m 

sieć kanalizacji grawitacyjnej dn 160- L=688 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 90- L=2315 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 75- L=2210 m 

sieć kanalizacji tłocznej dn 63- L=688 m 

 
Wobec powyższych znacznych rozbieżności prosimy o wskazanie, które ilości są poprawne. 
Ponadto prosimy o informację, które ze studni mają być betonowe, a które należy wykonać jako 

tworzywowe. 
 

Odpowiedź: 

Zweryfikowano zbiorcze zestawienie kosztów. Uzupełniono przedmiar dotyczący sieci 

kanalizacji ciśnieniowej DN90 w miejscowości Turznica. Cenę oferty należy ustalić zgodnie 

z zapisami SIWZ rozdział XII pkt. 2.  

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że w związku z problemami technicznymi przetwarzania pliku 

SIWZ poprawiono numerację rozdziałów w ww. dokumencie.  


