
                                                 Swarzędz, dnia 16 grudnia 2021 r. 

WRPZP.271-19/2021 
 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ro zbudowa  

ul. Katarzy ńskiej od ul. Swarz ędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina 

Swarzędz”. 
 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

Pytanie nr 1 

W imieniu Oferenta, zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej  

w/w zadania o wersję edytowalną projektu – zwłaszcza w zakresie rysunków w formacie  

np. DWG. 

Wyjaśnienie nr 1 

Zamawiający nie dysponuje plikami DGW. Zostaną one przygotowane przez Projektanta po 

podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

Pytanie nr 2 

Poproszę o udostępnienie opini geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

dla inwestycji: Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk  

w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz. 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów deszczowych o średnicach DN800; DN500 

i DN400 z rur PP, jeśli tak to o jakiejś sztywności obwodowej, zgodnie z projektem 

budowlano-wykonawczym, czy tylko z rur typu WIPRO jak jest w kosztorysie ofertowym 

Wyjaśnienie nr 3 

Kanały DN800 ,DN500, DN400 należy wykonać z rur PP: - sztywność obwodowa SN8. 

 

 



Pytanie nr 4 

Czy włazy dla studni Kanalizacji Deszczowej zlokalizowane w nawierzchni jezdni asfaltowej 

mają mieć korpus obetonowany kwadratowy (tzw. zestaw naprawczy)? 

Wyjaśnienie nr 4 

Dla studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w nawierzchni jezdni należy stosować 

zestawy naprawcze. 

 

Pytanie nr 5  

Czy włazy dla istniejących studni Kanalizacji Sanitarnych zlokalizowane w nawierzchni jezdni 

asfaltowej mają zostać wymienione na włazy z korpusem obetonowanym, kwadratowym 

(tzw. zestaw naprawczy)? 

Wyjaśnienie nr 5 

Dla studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w nawierzchni jezdni należy stosować 

zestawy naprawcze. 

 

 

  

 

 

 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 


