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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

„WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA CZĘŚCI 
DRÓG NA OSIEDLU PAWŁOWSKA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ”  

 

 

Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, 13 w pkt 12 formularza ofertowego należy wykazać wyłącznie 
podwykonawców robót budowlanych. 
 
Odpowiedź: 
W pkt. 12 formularza ofertowego należy wykazać wyłącznie podwykonawców robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 2: 
Jeśli w pkt. 12 formularza ofertowego należy wykazać oprócz podwykonawców robót 
budowlanych również usługodawców i dostawców, prosimy o wykreślenie z tabeli w pkt. 12 
kolumny „kwota", gdyż na etapie złożenia oferty posiadamy jedynie szacunkowe wartości 
dostawców i usługodawców. 
 
Odpowiedź: 
Pkt. 12 formularza ofertowego dotyczy tylko podwykonawców robót budowlanych. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
(wg PT-rys.5, opisu technicznego, kosztorysu inwestorskiego) w ilości 52 szt. DN 160 PVC*4,7, 
L=531,0 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi DN 315 i 400. Powyższe znajduje się w 
cytowanych dokumentach, lecz brak jest w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zakresem przedmiotu zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
tylko w pasach drogowych ulic. Zakres ten nie obejmuje wykonania przyłączy na działkach 
prywatnych. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego studni „Kistn” i rozstrzygnięcie z jakiego 
materiału ma być wykonana. Pkt. 5.1 opisu technicznego mówi o studnia żelbetowych DN 1000, 
dalej zaś w tym samym pkt. widnieje zapis „UWAGA: włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
w węźle „Kistn" wykonać za pomocą studni betonowej D=1000 mm z fabrycznie wyprofilowaną 
kinetą" 
 
 
 
Odpowiedź: 
Studnia ma być wykonana z betonu wg zamieszczonego rysunku: 



 
Pytanie 5: 
Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych studni żelbetowych DN 1000. 

 
Odpowiedź: 
Rysunek szczegółowy studni żelbetowej DN1000 



 

 
 
 

Pytanie 6: 
Prosimy o zamieszczenie prawomocnego pozwolenia na budowę, ewentualnie oświadczenie, iż 
takowe Zamawiający posiada wraz z wypisem działek których dotyczy. 
 
Odpowiedź: 
Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę. 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Pytanie 7: 
Prosimy o zamieszczenie warunków technicznych PWiK. 
 
Odpowiedź: 
Warunki techniczne PWiK 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 8: 
Prosimy o zamieszczenie opinii ZUDP. 
 
Odpowiedź: 



Opinia ZUDP 

 
 
 
 



 
Pytanie 9: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu opisu dokumentacji technicznej w pkt. 11 -„Sposób posadowienia 
kanałów: ułożenie przewodów kanalizacyjnych w pasie drogowym niezależnie od sprawdzenia 
jego wytrzymałości no zdolność przeniesienie jego obciążeń zewnętrznych, należy każdorazowo 
uzgodnić z Inwestorem, właścicielem dragi, jak też z przyszłym użytkownikiem drogi..." - zapis ten 
sugeruje, iż na Wykonawcę spada konieczność dokonywania wszelkich uzgodnień, które leżą po 
stronie jednostki projektowej. 
 
Odpowiedź: 
Jednostka projektowa uzyskała zgodę odpowiednich zarządców dróg na umieszczenie 
projektowanych urządzeń w pasach dróg i została załączona do projektu - Wykonawca musi 



uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas robót. 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o zamieszczenie poprawnej specyfikacji technicznej - dotyczącej powyższego 
zamówienia. 
 



Odpowiedź: 
Specyfikacja techniczna jest zamieszczona na stronie dotyczącej przetargu. 
 
Pytanie 11: 
Prosimy o zamieszczenie poprawnego wzoru umowy na wykonanie robót. 
 
Odpowiedź: 
Wzór umowy jest zamieszczony na stronie dotyczącej przetargu. 
 
Pytanie 12: 
Prosimy o określenie zapisu II.2 opisu zamówienia - czy okres wykonania zadania liczony będzie 
od momentu przejęcia placu budowy , czy innej daty. 
 
Odpowiedź: 
Okres wykonania zadania będzie liczony od dnia podpisania umowy. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zgodami właścicieli gruntów prywatnych na lokalizację 
kanalizacji na ich działkach. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje zgodami Właścicieli gruntów prywatnych na lokalizację kanalizacji na ich 
działkach. 
 
Pytanie 14: 
W jakim terminie Zamawiający usunie przeszkody kolidujące z projektowaną kanalizacją z działki 
nr 205 (ul. Łódzka 68e). Przedmiot Zamówienia nie zawiera żadnych wyburzeń, rozbiórek 
budynków itp. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiot Zamówienia nie zawiera wyburzeń budynków, gdyż istniejący budynek na tej działce 
nie koliduje z wykonywana kanalizacją sanitarną.   
 
Pytanie 15: 
Prosimy o zamieszczenie prawomocnej decyzji na wycinkę drzew ujętych z przedmiarze robót. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o pisemne potwierdzenie ilości drzew ujętych do wycinki wraz z poprawnością 
wykonania inwentaryzacji istniejącego drzewostanu. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem do wycinki zostały przeznaczone następujące drzewa: 

 

- dąb szypułkowy o obwodzie 62 cm - działka nr 190/2, 
- brzoza brodawkowata o obwodzie 93 cm - działka nr 175/3, 
- dąb szypułkowy o obwodzie 154 cm - działka nr162/3, 
- brzoza brodawkowata o obwodzie 21 cm - działka nr 161/7, 
- sosna pospolita o obwodzie 25 cm - działka nr 178/7, 
- modrzew o obwodzie 58 cm - działka 177/2, 



- modrzew o obwodzie 51 cm - działka 177/2, 
- modrzew o obwodzie 60 cm - działka 177/2, 
- modrzew o obwodzie 64 cm - działka 177/2. 
 


