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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu na „ Budowę sieci kanalizacji deszczowej na os. Kwiatowym                 

              w Trzciance”.

W związku z wniesionymi pytaniami uzupełniamy treść SIWZ

Pytanie:

Proszę o informację, czy należy wymienić grunt na całej powierzchni wykopów? Proszę 
również o potwierdzenie, że nie trzeba wzmacniać podłoża poprzez wprowadzenie 
geowłóknin lub geosiatek ( nie zostało to uwzględnione w Przedmiarze).

Odpowiedź:

Przyjęto do wymiany 40% gruntu. Szczegółowe rozwiązania ( w tym ewentualne 
wzmocnienie podłoża ) określono w projekcie budowlanym.

Pytanie:

Proszę o informację, jakiej grubości ma być podsypka oraz jakiej grubości ma być 
obsypka.  Obliczenia w Poz. 30 i 31 nie zgadzają się z istniejącym opisem w tych 
pozycjach. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę Przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiar jest materiałem pomocniczym do przygotowania 
oferty. Wielkość podsypki i obsypki została określona w opisie technicznym do projektu 
budowlanego oraz na rys. nr 12.

Pytanie:

Według rysunków profili ( rys. 4,5 i 6 ) wynika, że żadna ze studni nie jest studnią 
kaskadową – na profilu nie ma odpowiedniego oznaczenia. Natomiast w Przedmiarze 
zawiera się 10 studni kaskadowych. Proszę o potwierdzenie ilości studni kaskadowych.

Odpowiedź:

Studnie kaskadowe pokazano na rys. nr 7 i 7A.



Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju rury należy zastosować dla kolektora długości       
L= 866,5 mb. Należy zastosować rury PCV-U SN8 DN 315 czy rury PP SN8 DN300?

Odpowiedź:

Należy zastosować rury PVC-U SN8 śr. 315 mm.

Pytanie:

Prosimy o załączenie uzgodnień i pozwoleń dotyczących odtworzeń nawierzchni?

Odpowiedź:

Kopia uzgodnienia z ZDP w Czarnkowie w załączeniu.

Pytanie:

Po czyjej stronie leży poniesienie kosztów w sprawie wycinki drzew i krzewów 
niezinwentaryzowanych?

Odpowiedź:

Po stroni zamawiającego.

Pytanie:

Czy nawierzchnia asfaltowa ma być odtworzona po wykopach czy na całej szerokości 
istniejącej nawierzchni drogowej?

Odpowiedź:

Nawierzchnia winna być odtworzona zgodnie z warunkami ZDP w Czarnkowie ( w 
załączeniu ).

Pytanie:

Czy po stronie Wykonawcy leży uwzględnienie zajęcia pasa drogowego i poniesienie 
kosztów z tego tytułu?

Odpowiedź:

Zajęcie pasa drogowego wraz ze wszelkimi kosztami z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał pomiarów zagęszczenia gruntów?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał pomiary zagęszczenia gruntu.



Pytanie:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu – projekt opracowuje Wykonawca.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada projekt odwodnienia wykopów?

Odpowiedź:

Nie, projekt opracowuje Wykonawca.

Pytanie:

W opisie technicznym do projektu w pkt.6 „ROBOTY ZIEMNE” znajduje się informacja, iż 
czas pompowania będzie określony powykonawczo. Prosimy o potwierdzenie, że 
konieczność pompowania będzie rozliczana na podstawie dziennika pompowania 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru?

Odpowiedź:

Nie potwierdzamy takiego zapisu, a jednocześnie zmieniamy go na: Koszty odwodnienia 
wykopów winne być uwzględnione w cenie ryczałtowej.
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