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Strona internetowa  Zamawiającego 
 
Dotyczy nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury komunalnej Nowe 
Siedlisko, obręb Lubajny” 
 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz.907  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

 

1. W załączonej dokumentacji technicznej znajduje się Projekt zagospodarowania terenu z budowa 

drogi. Czy budowa drogi wchodzi w zakres zamówienia? 

Odpowiedź: Nie 

 

2. Na podstawie rozdziału VIII pkt. 5 należy dołączyć do oferty kosztorys ofertowy uproszczony- 

sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. Jednocześnie w rozdziale XII pkt. 3 jest 

zapis ,,Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są 

podstawą do wyliczenia ceny”. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca może złożyć kosztorys ofertowy 

uproszczony z własnymi przedmiarami i opisami wyceny? Jak nie prosimy o poprawienie przedmiarów, 

ponieważ są w nim ewidentne braki i złe wartości obmiaru: 

 W robotach ziemnych wszystkich sieci brak jest podsypek technologicznych gr. 20cm,  

 W robotach ziemnych wszystkich sieci nie zgadzają się ilości na wywóz nadmiaru gruntu, 

 Pkt. 15 obmiaru ,,Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania 

czołowego – rurociągi o śr. 50mm-78m 13 przyłączy”- według załączonej dokumentacji 

powinno być 14 przyłączy DN 40 o długości 79mb i jedno przyłącze DN 50 2 mb,  

 Pkt. 18 obmiaru ,,Sieci wodociągowe – montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o 

połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 

zewnętrznej do 90mm- 3 szt.”-według załączonej dokumentacji nie ma takich kształtek. 

 Pkt. 19 obmiaru ,, ,,Sieci wodociągowe – montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o 

połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 

zewnętrznej do 110-140mm-16 szt.”- według załączonej dokumentacji jest 10 szt. 

 Pkt. 25 obmiaru ,,Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym -1 kpl. „- według 

załączonej dokumentacji powinny być 3 kpl., 

 Pkt. 37 obmiaru ,,Kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 160mm-78,5m”- według 

załączonej dokumentacji powinny być 70,5m., 

 Pkt. 42 obmiaru ,,Przejścia przez ściany studni –tuleje krótkie ,,PS” fi 200-22szt.”- wg. 

Załączonej dokumentacji powinny być 23 szt., 

 Zdublowane są pozycje 48 i 49 obmiaru z pozycjami 43 i 44, 



 Pkt. 67 obmiaru ,, Przejścia przez ściany studni –tuleje krótkie ,,PS” fi 200- 10 szt.”- wg. 

Załączonej dokumentacji powinny być 20szt. 

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar. 

 

3. Prosimy o doprecyzowanie, jakie rury należy użyć do budowy kanalizacji sanitarnej a jakie do 

kanalizacji deszczowej, ponieważ w szczegółowej specyfikacji technicznej są 2 rodzaje rur: 

 Rury gładkościenne PVC-U ze ścianką litą jednorodną SN8-12 produkowane w procesie 

wytłaczania. 

 Rury kielichowe na uszczelkę wargową z tworzywa PP o podwójnej ściance klasy S,8kN/m2. 

Odpowiedź: Do budowy kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji sanitarnej należy użyć rury PVC-
U ze ścianką litą jednorodną SN 8 - 12 produkowane w procesie wytłaczania. 

 

4. prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe które są 

konieczne do wykonania robót przy D1.1-Di1.1  9asfald) oraz W21 i D2.9-Dist.  (kostka) 

Odpowiedź: Informujemy,  że przedmiar robót ma charakter pomocniczy w wycenie przedmiotu 

zamówienia. Zakres zawartości poszczególnych pozycji przedmiarowych został opisany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Dla sieci kanalizacyjnej jest to SST D-03.02.01 pkt. 9. 

 

5. prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje wykopu ręcznego lub przewiertu sterowanego 

ma odcinku kanalizacji deszczowej D2.6-D2.9  oraz wodociągu na tej trasie z powodu braku możliwości 

technicznych wykonania tego odcinka mechanicznie (szerokość między płotami poniżej 2m). 

Odpowiedź: Informujemy,  że przedmiar robót ma charakter pomocniczy w wycenie przedmiotu 

zamówienia. Zakres zawartości poszczególnych pozycji przedmiarowych został opisany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Dla sieci kanalizacyjnej jest to SST D-03.02.01 pkt. 9, a dla sieci 

wodociągowej SST D-01.03.05 pkt. 9. 

 

 

 
 
 

 

 


