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Wykonawcy ubiegający się o  

udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. zgodnie z § 19 ust. 7 

Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane, w 

związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

Pytanie: 

„Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na  podstawie 

rzeczywistego obmiaru czy rozliczenie ryczałtowe”. 

Odpowiedź: 

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistego obmiaru. 

Pytanie: 

„Do załączonego formularza ofertowego i zgodnie z SIWZ, Wykonawca ma dołączyć wykaz 

robót. Proszę o uszczegółowienie rodzaju robót”. 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma dołączyć wykaz robót zgodnie z opisem zawartym w pkt VIII ppkt 2 SIWZ. 

Pytanie: 

  „Czy jest całkowita wymiana piasku w podsypce i obsypce? Czy zasypanie wykopu ma być 

 gruntem nawiezionym?”. 

  Odpowiedź: 

  Podczas wykonywania prac należy przewidzieć całkowitą wymianę piasku w podsypce i obsypce. 

 Zasypanie wykopu gruntem rodzimym. 

Pytanie: 

  „Czy po stronie Wykonawcy ma być odwodnienie wykopu? Ile godzin ma trwać odpompowanie? 

 Brak takiej pozycji w przedmiarze”. 

  Odpowiedź: 

  W ofercie nie należy wyceniać odwodnienia wykopów. 

Pytanie: 

  „Czy Inwestor posiada informację na temat zaworu na i odpowietrzającego znajdującego się w 

 studni fi 1500?”. 

  Odpowiedź: 

  Inwestor nie posiada informacji na temat zaworu na i odpowietrzającego znajdującego się w 

 studni fi 1500?”. 

  Zawory napowietrzająco - odpowietrzające należy zamontować zgodnie z kartą katalogową, 

 deklaracją zgodności oraz innymi dokumentami producenta urządzenia.  

Pytanie: 

  „Ile metrów ma być rury ochronnej PE fi 250? Zgodnie z przedmiarem jest 102,77 m a na 

 profilach 126,1 m”. 

 

 



 

  Odpowiedź: 

  Ilość metrów rury ochronnej PE o średnicy 250 mm: 

  • wykopy otwarte - 13,8 mb,  

  • przewierty sterowane - 102,7 mb. 

Pytanie: 

  „Czy ze względu na któtki czas przygotowania oferty na przepompownie, studnie i 

 kompletowanie niezbędnych dokumentów inwestor wydłuży czas składania ofert”. 

  Odpowiedź: 

  Inwestor nie wydłuża czasu składania ofert. 

Pytanie: 

  „W przedmiarze w poz. 28 jest przepompownia z wyposażeniem m. in. z trójnogiem. W 

 załączonych dokumentach przez Inwestora w opisie przepompowni oraz na schemacie nie ma nic 

 wspomniane o trójnogu? Czy to także ma być wycenione w kosztorysie? Jeżeli tak, to proszę o 

 szczegółowe informacje, gdyż przedział cenowy jest bardzo duży”. 

  Odpowiedź: 

  W ofercie nie należy wyceniać wyposażenia przepompowni w trójnóg. 

Pytanie: 

„Prosimy o udostępnienie decyzji i uzgodnień zarządców dróg”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzje i uzgodnienia zarządców dróg. 

Pytanie: 

„Informujemy, że dobrany model pompy firmy KSB, wskazany na schemacie  przepompowni 

(KRTF 80-250/172UG-180) został wycofany z produkcji. Producent  wprowadził nowy 

typoszereg pomp, w związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza nowy  typ pompy firmy KSB o 

zbliżonych właściwościach, która spełnia wymagane parametry  pracy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza typ pompy, spełniającej wymagane parametry pracy. 

Pytanie: 

  „Zamawiający przewidział w przedmiarze, że rury śr 160 mm będą łączone za pomocą muf 

 elektrooporowych na całej długości rurociągu. Powyższe powoduje konieczność zastosowania 

 273 muf elektrooporowych, co znacznie zwiększy koszt inwestycji. Co do zasady, rurociągi o 

 takich średnicach można z powodzeniem łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Prosimy o 

 rezygnację z muf elektrooporowych. 

  Odpowiedź: 

  W ofercie należy wycenić łączenie rur za pomocą muf elektrooporowych. 

Pytanie: 

  „Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni. Biorąc pod uwagę 

 przypuszczalny termin rozstrzygnięcia przetargu, wykonanie robót przypadać będzie na styczeń i 

 luty. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku 

 występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych”. 

  Odpowiedź: 

  Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia w następujących 

 przypadkach: 

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o 

 czas ich trwania, 

- wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, określonych odrębną umową, 

 warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do ich 

 wykonania, 

- wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,  

  wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót. 



 

Pytanie: 

 „Czy przewiert sterowany ma być wykonany z rur PE jednowarstwowych czy z rur PE 

dwuwarstwowych wzmocnionych np. RC TYTAN”. 

 Odpowiedź: 

 „Przewiert sterowany ma być wykonany z rur PE jednowarstwowych. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 


