
 

 

     URZĄD GMINY KOŁACZKOWO 
 

 

Urząd Gminy w Kołaczkowie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488, 

 www.kolaczkowo.pl, email: fundusze@kolaczkowo.pl 

Kołaczkowo, 15.05.2019 

FEZP.271.5.2019 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna 

 – znak sprawy FEZP.271.5.2019. 

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które 

wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.05.2019, Zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.): 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie kwestii rozbiórki jezdni, krawężników i chodnika oraz wykonania podbudowy 

drogi, ponieważ w przedmiarze nie są one uwzględnione. W związku z tym czy należy je uwzględnić w 

kosztach? 

Odpowiedź: Jeżeli na trasie inwestycji znajduje się infrastruktura wymieniona powyżej, należy 

uwzględnić to w kosztach, a teren po budowie zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Pytanie nr 2: 

W kosztorysie nie ma uwzględnionych kosztów zatrzymania oraz przepompownia ścieków. Proszę 

określić czy uwzględnić je do kosztorysu ofertowego lub kto je ewentualnie poniesie. 

Odpowiedź: Sposób i  koszty zatrzymania ścieków należeć będą do Wykonawcy, natomiast 

odpompowanie leży po stronie inwestora.  

Pytanie nr 3: 

Brak jest w przedmiarze uwzględnienia wymiany oraz wywozu gruntu z terenu budowy. W związku                

z tym proszę o odpowiedź czy należy je doliczyć. 

Odpowiedź: Wszelkie koszty związane z robotami ziemnymi ponosi Wykonawca. 
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Pytanie nr 4: 

Proszę o wyjaśnienia kwestii pompowania wody z terenu budowy. Jak należy je wykonać np. poprzez 

zastosowanie igłofiltrów? Czy mają Państwo badania geologiczne struktury gruntu i poziomu wody 

gruntowej z których będzie wynikało na jakiej wysokości występuje woda gruntowa? 

Odpowiedź: Nie wykonywano badań geologicznych podłoża  gruntowego. Kwestie ewentualnego 

wystąpienia wód gruntowych Wykonawca wykona na własny koszt. Zamawiający nie określa sposobu 

pompowania wody z terenu budowy. 

Pytanie nr 5: 

Proszę o odpowiedź czy w związku z planowanymi robotami zamawiający wskaże miejsca składowania 

piasku, materiałów budowy oraz sprzętu. Czy Państwo w ramach inwestycji zapewniają nieodpłatne 

takie lokalizacje. Czy można to ująć kosztowo? 

Odpowiedź: Wszelkie sprawy organizacyjne związane ze składowaniem materiałów i sprzętów leżą po 

stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 6: 

Proszę o wyjaśnienie: 

a) Zastosowania trójnika 200/160, ponieważ z dokumentacji wynika, że należy go wbudować a w 

przedmiarze nie jest on uwzględniony. 

Odpowiedź: Wyjaśnienie zastosowanie i ilość trójników do zabudowy wynika z projektu.  

b) Brak korków na przyłączach. Kto ponosi koszty ich założenia? 

Odpowiedź: Koszty ponosi wykonawca. 

c) Studnie tworzywowe DN 425. Czy należy zastosować do nich pierścień odciążający, ponieważ 

nie wynika to z przedmiaru oraz dokumentacji i czy należy je doliczyć do kosztów? 

Odpowiedź: Nie wymaga się stosowania pierścieni odciążających w wypadku lokalizacji studni 

przyłączeniowej w zieleni. 

d) Czy nawierzchnia kamienna drogi ma być odtworzona i czy należy to uwzględnić w kosztach, 

ponieważ nie wynika to z przedmiaru. 

Odpowiedź: Nawierzchnia kamienna drogi ma być odtworzona z odzyskanego materiału. 

e) Czy w związku z planowanymi robotami ziemnymi zamawiający wskaże miejsce składowania 

ziemi z przyłączy. Proszę o odpowiedź czy ma to być doliczone do kosztów. 

Odpowiedź: Wszelkie koszty związane z robotami ziemnymi ponosi Wykonawca. 

f) Czy w związku z realizowanymi pracami zamawiający przewiduje wyłączenie pasa z ruchu 

drogowego? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko częściowe wyłączenie pasa drogowego umożliwiające 

mieszkańcom dotarcie do posesji.  

g) Jak należy wykonać przyłącze kanalizacyjne. Czy do studni znajdujących się na działkach czy 

bezpośrednio do domu? 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie nr 7: 

W związku z planowaną inwestycją, proszę o odpowiedź czy mają Państwo projekt organizacji ruchu                    

i zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych? Kto ponosi koszty za ich opracowanie i uzgodnienie? 

Jeśli nie posiadają Państwo ww. projektów to pragnę wspomnieć, że okres 4 miesięcy trwania inwestycji 

jest niewystarczalny na opracowanie wyżej wspomnianych projektów. 

Odpowiedź: Uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych i ewentualne projekty organizacji ruchu 

leżą po stronie Wykonawcy.  

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Inwestycja nie będzie obejmowała swoim 

zakresem drogi krajowej lecz drogę wojewódzką nr 442.  

Koszty za ich opracowanie i uzgodnienia ponosi podmiot faktycznie zajmujący pas drogowy tj. 

Wykonawca. 

Pytanie nr 8: 

Czy w związku z planowanymi robotami inwestor zwrócił się do Rejonu Dróg Wojewódzkich                            

w Koninie w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego? 

Odpowiedź:  Wielkopolski zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wydał na rzecz Gminy Kołaczkowo 

decyzję zezwalającą na lokalizację infrastruktury technicznej oraz określił w niej warunki wykonania 

inwestycji. Decyzja jest integralną częścią projektu budowlanego. 

 

 

Uwaga! W przedmiarze robót pojawiła się omyłkowo ilość studni przyłączeniowych Ø 

425 mm w ilości 16 szt. Poprawna ilość 5 szt. 

  
 


