
BZP.271-03/2012                                        Swarzędz, dnia 27.01. 2012r.
Nr pisma: BZP.271-003/004/2012

dotyczy zamówienia publicznego na: 

„Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 
w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1
Czy  do  oferty  należy  załączyć  kosztorys  ofertowy?  Zgodnie  ze  SIWZ  rozdziału  3  Wykaz 
wymaganych  dokumentów  wynika,  że  należy  jedynie  podać  cenę  ryczałtową,  w  związku 
z tym prosimy o potwierdzenie,  że w ofercie należy podać tylko kwotę za wykonanie w/w 
zadania?
Odpowiedź nr 1
Kosztorys ofertowy nie jest wymagany, a w ofercie podać kwotę za wykonanie zadania.

Zapytanie nr 2
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę dla inwestycji?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający  posiada  ważną  decyzję  pozwolenia  na  budowę  nr  443/11  wydaną  przez 
Wojewodę  Wielkopolskiego  oraz  decyzję  pozwolenia  na  budowę  wydana  przez  Starostę 
Poznańskiego nr 386/12. 

Zapytanie nr 3
Czy Zamawiający dysponuje aktualnym uzgodnieniem z AQUANET, gdyż to zamieszczone na 
stronie internetowej było ważne do września 2011 r.?
Odpowiedź nr 3
Projekt był zwolniony z uzgodnienia z AQUANET-em odrębnym porozumieniem. Zamawiający 
jest w kontakcie z AQUANET-em, który jest powiadomiony o budowie kanalizacji sanitarnej w 
drodze wojewódzkiej nr 433 i w przypadku potrzeby jego dodatkowego uzgodnienia będzie 
współdziałał z projektantem, aby ponownie został uzgodniony.

Zapytanie nr 4
Czy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zamiany  technologii  montażu  złazowych  studni 
z  zaworami  odpowietrzająco-napowietrzających  na  równoważne  studzienki/kolumny 
umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii  montażu złazowych studni na 
rurociągu  tłocznym,  na  równoważne  studzienki/kolumny  czyszczakowe  umożliwiające 
prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?                       
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.



Zapytanie nr 6
Czy  Zamawiający  zgodnie  z  ustawą  (Prawo  Zamówień  Publicznych)  z  dnia  29.01.2004  r 
rozdz.  2  Art.30  opisując  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych 
i  jakościowych,  przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm przenoszących normy zharmonizowane 
wymaga  zastosowania  w  jednym  zadaniu  w  ramach  zaprojektowanego  zakresu 
materiałowego  rur  i  kształtek  kamionkowych,  glazurowanych,  wyprodukowanych  przez 
jednego  producenta  (z  uwagi  na  różnice  tolerancji  w  wymiarach),  które  produkowane są 
zgodnie z normą PN EN 295?
Odpowiedź nr 6
Tak wymaga.

Zapytanie nr 7
Czy  Zamawiający  zgodnie  z  ustawą  (Prawo  Zamówień  Publicznych)  z  dnia  29.01.2004  r 
rozdz.  2  Art.30  opisując  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych 
i  jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, 
wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności 
kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji 
grawitacyjnej  posiadały szczelność na złączach 2.4 bara, gwaratnowaną poprzez  Aprobatę 
Techniczną  na  przykład  IBDiM.  Aprobata  Techniczna  IBDiM  rozszerza  zakres  cech 
technicznych i  jakościowych opisu przedmiotu zamówienia  zgodnie  z  Ustawą   o wyrobach 
budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1 Art. 9, Pkt.1?
Odpowiedź nr 7
Tak wymaga.

Zapytanie nr 8
Czy  Zamawiający  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  21.03.1985  (Dz.  U.  2007 r.  Nr  19  poz.115 o 
drogach publicznych) Art.  39 p. 3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na 
bazie  zezwolenia  zarządcy  drogi,  opisując  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech 
technicznych i jakościowych wymaga ze względu  na wpływ obciążeń dynamicznych na stan 
techniczny  nawierzchni  dróg  (zgodnie  z  normą  PN-B-04500:1985  pkt.  4.7),  posiadania 
dopuszczenia  do  stosowania  w  ciągach  komunikacyjnych,  na  bazie  posiadania  Aprobaty 
Technicznej np. IBDiM, która potwierdza utrzymanie deklarowanej wytrzymałości rurociągu 
na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli 
(6,4x104) po nasączeniu w środku odladzającym i paliwie – zgodnie                    z PN-EN 
295-3?
Odpowiedź nr 8
Tak wymaga.

Zapytanie nr 9
Zgodnie z Opisem Technicznym (Garby) pkt. 1.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania „Celem 
(wykonania kanalizacji sanitarnej) jest zlikwidowanie istniejących szamb                         i 
likwidacja  dzikich  wylewisk  ścieków  (...)”.  Czy  jednym  z  zadań  Wykonawcy  jest 
zagospodarowanie szamb?
Odpowiedź nr 9
Projekt nie przewiduje zagospodarowania szamb.

Zapytanie nr 10
Zgodnie  z  Opisem  Technicznym  (Garby)  pkt.  2.2  Odtworzenie  nawierzchni  w  drodze 
wojewódzkiej”Roboty  ziemne  wykonać  z  nor,mą:  PN-98/S-02205  z  wymianą  gruntu 
w wykopie i bezpośrednim sąsiedztwie – do 1,0 m na żwir lub pospółkę i zagęścić warstwami 
grub. 20-30 cm (...)”. Proszę o wyjaśnienie, czy wartość 1,0 m dotyczy szerokości po każdej 
stronie wykopu, czy głębokości na jakiej należy tej wymiany dokonać?
Odpowiedź nr 10
Wymiana gruntu na szerokości wykopu pod kanał i 1,0 m wokół i na głębokość studni tam,  
gdzie są grunty których nie da się odpowiednio zagęścić.



Zapytanie nr 11
Zgodnie z Opisem Technicznym (Zalasewo) pkt. 3.4.4. Materiał, posadowienie kolektorów    i 
studni rewizyjnych „Dodatkowo studnie w jezdni należy wykonać w kwadratowej obudowie 
żelbetowej”. Proszę o rysunek dotyczący wykonania tych studni. 
Odpowiedź nr 11
Rysunek/szkic załączony jest przy decyzji WZDW.

Zapytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC SN8 o ściance litej  do wykonania sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET?
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Zapytanie nr 13
Czy  Zamawiający  dopuszcza  rezygnację  z  zastosowania  fabrycznie  zabezpieczonego  dna 
studni betonowych - „PREDL” i wykonania kinety prefabrykowanej betonowej?
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Zapytanie nr 14
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  przecisków  rurami  ochronnymi  stalowymi 
i  wciągnięcia  rur  kamionkowych,  w  miejscach  projektowanych  przecisków  rurami 
kamionkowymi?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający  nie  dopuszcza  zastosowania  przecisków  rurami  ochronnymi  stalowymi 
i  wciągnięcia  rur  kamionkowych,  w  miejscach  projektowanych  przecisków  rurami 
kamionkowymi.

Zapytanie nr 15
Projekt budowlano - wykonawczy, Tom 1 Cz. A-B. Sieć kanalizacji sanitarnej grawit. - tłocznej 
w Zalasewie,  gm. Swarzędz  -  droga wojewódzka,  Opis  techniczny + obliczenia,  pkt.  3.4.4 
Materiał, posadowienie kolektorów i studni rewizyjnych "Studnie kanalizacyjne TB               fi 
1,0  m  z  elementów  prefabrykowanych żelbetowych z monolitem elementu dna  i  kinety 
produkcji  krajowej  (prod.  MATBET  -  Przeźmierowo  k/Poznania). Dno  PREDL -  fabrycznie 
zabetonowane z polipropylenu. Stopnie złazowe PrefEKOR typu U 327 w otulinie tworzywowej 
wg  PN-EN  1670:2000  odpornej  na  agresywne  działanie  środowiska  ścieków.  Studnie 
zakończone kręgiem betonowym - zwężką fi  1,0/0,6 m oraz włazem żeliwnym kanałowym 
ciężkim D fi 0,6 m wypełnionym betonem, niewentylowanym. Studnie wykonane są zgodnie z 
wymogami normy PN-EN 1917:2004." Projekt budowlano - wykonawczy,                C. 
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  pkt.  2.2.1.  Studnia 
kanalizacyjna "Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych DN 1000 - 
DN  1200  mm  z  betonu  wysokiej  jakości  klasy  C  35/45,  wodoszczelnego  (W-8), 
małonasiąkliwego (poniżej  4 %) i  mrozoodpornego (F-50).  Połączenie kręgów między sobą 
i  z  dnem za pomocą uszczelek  gumowych.  Studzienki  wykonać z  kinetą.  Stopnie włazowe 
studzienek w otulinie tworzywowej wg normy PN-EN 1917: 2004"
Jakie studnie należy wycenić:
•betonowe czy żelbetowe ?
•z kinetą betonową (kineta tradycyjna czy monolityczna typu PERFECT) czy kinetą 

w formie wkładki PREDL lub PRECO ? 
Odpowiedź nr 15 
Należy wycenić studnie betonowe z fabrycznie zabetonowanym dnem PREDL z PP/GRP lub 
element denny wykonany z betonu z kinetą zgodnie z normą PN-EN 1917.

Zapytanie nr 16
Prosimy  o  informacje  dot.  szerokości  odtworzenia  warstwy  ścieralnej.  Zgodnie  z  opisem 
technicznym do dokumentacji str. 6 pkt.2.2 Odtworzenie nawierzchni w drodze wojewódzkiej 
„warstwę  ścieralną  należy  ułożyć  na  całej  szerokości  jezdni  uwzględniając  regulację 



i  wymianę  zniszczonych  elementów  krawężnika".  Natomiast  zgodnie  z  Decyzją 
WZD.32.73350/283/07  pkt.4  odstępuje  się  od  warunku  odtworzenia  nawierzchni  warstwy 
ścieralnej na całej szerokości jezdni ze względu na planowany remont drogi nr 433 na ww. 
odcinku. 
Odpowiedź nr 16 
W opisie powinno być „warstwę ścieralną ułożyć na szerokości wykopu”, a nie jezdni – całość 
odtworzeń na szerokości wykopu.

Zapytanie nr 17
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż przedmiar stanowi tylko element pomocniczy do 
sporządzenia oferty i wypełnienie jego nie jest wymagane przy złożeniu Oferty Wykonawcy. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż wynagrodzenie zgodnie z zapisami z wzoru Umowy 
par. 8 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Odpowiedź nr 17
Złożenie  kosztorysu  ofertowego  nie  jest  wymagane.  Wynagrodzenie  zgodnie  z  zapisami 
z wzoru Umowy par. 8 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zapytanie nr 18
Prosimy o  jednoznaczne  potwierdzenie,  iż  w zakresie  prac  przyszłego  Wykonawcy będzie 
odtworzenie  tylko  miejsc  chodnika  uszkodzonego  w  trakcie  prowadzonych  robót 
budowlanych. Zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej str. 6 „odtworzenie 
nawierzchni chodnika należy wykonać całą szerokością z materiałów                    w 
asortymencie i w technologii  jak w stanie poprzednim, elementy uszkodzone wymienić na 
identyczne wolne od wad, po uprzedniej wymianie gruntu w wykopie i zagęszczeniu zgodnie 
z norma potwierdzone laboratoryjnie".
Odpowiedź nr 18
W zakresie przyszłego wykonawcy będzie odtworzenie tylko miejsc uszkodzonych: chodnika, 
krawężnika, rowu itp.

Zapytanie nr 19
Prosimy  o  informacje  jakiej  grubości  ma  być  wykonana  warstwa  ścieralna.  Zgodnie 
z  opisem  technicznym  str.  7  „dywanik  bitumiczny"  gr.  min  4  cm  na  całej  szerokości 
nawierzchni bez złącza podłużnego. Wg rysunku nr 14 grubość w. ścieralnej wynosi 5 cm.
Odpowiedź nr 19
Konstrukcję drogi należy odtworzyć tak jak dla ruchu ciężkiego KR 3 - 5 cm.

Zapytanie nr 20
Czy będą pobierane opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dla przedmiotowej inwestycji. 
Jeśli  tak  to  czy  Zamawiający  posiada  informacje  dotyczącą  wysokości  stawek? 
Odpowiedź nr 20 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zobowiązany  jest  wystąpić  do  właściwego 
zarządcy  drogi  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  na  zajęcie  pasa  drogowego:
droga  wojewódzka  nr  433:
Wielkopolski zarząd Dróg Wojewódzkich

Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
tel. (65) 512 17 74
•drogi gminne:
Referat Gospodarki Komunalnej
UMiG Swarzędz
tel. (61) 65 12 410



Lp. Wyszczególnienie Stawka 
[zł/1m2

]

Ilość dni Powierzchni
a w [m2]

Opłat
a

1 Jezdnia utwardzona
- do 20% szerokości włącznie
- pow. 20% do 50%szerokości 
włącznie
- pow. 50% do całkowitego 
zajęcia jezdni

3,00
5,00
8,00

2 Jezdnia nieutwardzona
- z ograniczeniem kierunków 
ruchu
- przy całkowitym zamknięciu 
ruchu

3,00
5,00

3 Pobocze, chodniki zatoki, place, 
ścieżki

3,00

4 Pozostałe elementy 2,00

Zapytanie nr 21
Czy należy wykonać ocieplenie przyłączy kanalizacyjnych geowłókniną z siatką oraz żużlem 
lub keramzytem na grubość 20-30 cm?
Odpowiedź nr 21
Ocieplenie należy wykonać tylko tam, gdzie wystąpi przykrycie gruntem mniejsze niż 1,0 m.

Zapytanie nr 22
Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia i decyzje dotyczące niniejszej inwestycji?
Odpowiedź nr 22
Odpowiedź jak w odpowiedzi do zapytań nr 2, nr 3 oraz nr 25. 

Zapytanie nr 23
W  związku  z  rozbieżnościami  pomiędzy  opisem  zawartym  w  dokumentacji  projektowej 
a w decyzji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczących konstrukcji 
odtwarzania  nawierzchni,  bardzo  prosimy  o  pilne  i  precyzyjne  określenie  przedmiotu 
zamówienia  poprzez  wskazanie  odcinków  do  wykonania  i  wyspecyfikowanie  zakresu 
odtworzeniowych robót drogowych po robotach kanalizacyjnych.
W uzasadnieniu podajemy rozbieżności:
Dokumentacja nr 1 (plik udostępniony na serwerze)
Strona  nr  7  opisu  projektu  budowlano-wykonawczego  wskazuje  konieczność  wykonania 
nakładki  bitumicznej  na  całej  szerokości  jezdni  co  stoi  w  sprzeczności  z  warunkami  nr 
WZDW.32.73350/283/07  z  dnia  29  stycznia  2009  r.  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu punkt nr 4 gdzie odstępuje się od tego warunku.
Dokumentacja nr 2 (plik udostępniony na serwerze)
Strona  nr  7  opisu  projektu  budowlano-wykonawczego  wskazuje  konieczność  wykonania 
nakładki  bitumicznej  na  całej  szerokości  jezdni  co  stoi  w  sprzeczności  z  warunkami  nr 
WZDW.32.73350/283/07  z  dnia  9  kwietnia  2009  r.  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu punkt nr 4 gdzie odstępuje się od tego warunku.

Oczekujemy  zatem  precyzyjnego  określenia  zakresu  odtworzeniowych  prac  drogowych 
a  mając  na  uwadze  mało  precyzyjny opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  w rozdziale  2 
SIWZ  prosimy  o  doprecyzowanie  także  zakresu  robót  kanalizacyjnych  do  wykonania  za 
pomocą nazewnictwa odcinków kanalizacji z projektu z podaniem ich długości i średnic.
Odpowiedź nr 23
W opisie powinno być „warstwę ścieralną ułożyć na szerokości wykopu”, a nie jezdni – całość 
odtworzeń na szerokości wykopu. Długość i średnice kanalizacji są podane                       w  
opisach w zestawieniu tabelarycznym.



Zapytanie nr 24
Zwracam  się  z  prośbą  o  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  profili  przyłączy 
kanalizacyjnych. Rysunki te umożliwią dokonanie dokładniejszej analizy inwestycji.
Odpowiedź nr 24
Profile są załączone w części graficznej dokumentacji.

Zapytanie nr 25
Czy zamawiający posiada aneks do warunków Wielkopolskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu  nr  WZDW.32.73350/283/07 z dnia  29 stycznia  2009 r.  lub nowe warunki,  gdyż 
zgodnie z punktem 14 wydanych warunków wygasły one w dniu                     2011-12-31?
Odpowiedź nr 25
Zamawiający nie posiada aneksu do decyzji WZDW.32.73350/283/07 z dnia 29 stycznia 2009 
r. Jednakże WZDW w Poznaniu jest poinformowany przez Zamawiającego                        o 
wydanym pozwoleniu na budowę i zamiarze budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej w 
drodze wojewódzkiej nr 433. WZDW nie wniósł sprzeciwu.
Zapytanie nr 26
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zamianę  studni  żelbetowych  z  wkładką  PREDL,  na  studnie 
betonowe bez wkładki na sieci i przyłączach?
Odpowiedź nr 26
Studnie betonowe z fabrycznie zabetonowanym dnem PREDL z PP/GRP lub element denny 
wykonany z betonu z kinetą zgodnie z normą PN-EN 1917 na sieci i na przyłączach.
Zapytanie nr 27
Czy na przyłączach kanalizacyjnych należy zastosować wazy kanałowe ciężkie?
Odpowiedź nr 27
Na przyłączach domowych  należy  zastosować  włazy  żeliwne  DN600  mm o  kl.  uzbrojenia  
B125 lub C250 – zależnie od usytuowania studni czy w ciągu pieszym, chodniku lub miejscu  
postojowym samochodu tzn. mogącego wystąpić obciążenia.

Zapytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur przeciskowych kamionkowych na rury np. TS lub 
PVC?
Odpowiedź nr 28
Można dopuścić jedynie zamianę rury TS w przypadku całościowej zamiany rur.

Zapytanie nr 29
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zamianę  rury  kamionkowej  na  rurę  PVC  na  sieci 
i przyłączach?
Odpowiedź nr 29
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania 
ofert przetargowych do dnia  31. 01 . 2012r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria 
Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 03. 02 . 2012r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych  odpowiedzi 
w  składanych  ofertach

................................................
(podpis Kierownika zamawiającego)


