
 

                                        

                                                  Swarzędz, dnia 18 marca 2022 r. 

WRPZP.271-02/2022 
 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Prz ebudowa  

ul. Wiosennej w Paczkowie, Gmina Swarz ędz 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 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 piśmie nr ZDP.WI.4620.754/19.MW z dnia 05.12.2019 Zarząd Dróg Powiatowych  

w Poznaniu zaopiniował pozytywnie projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi 

powiatowej nr 2437P w m. Paczkowo na następujących warunkach: 

1. Prace należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni.  

2. Dopuszcza się włączenie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie jezdni pod warunkiem 

zastosowania metody bezwykopowej włączając się bezpośrednio do istniejącej studni 

kanalizacyjnej.  

Zarówno w załączonym Przedmiarze jak i Projekcie Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej, 

poza w/w pismem, nie ma żadnej wzmianki o konieczności wykonywania odcinka kanalizacji 

deszczowej w pasie drogi powiatowej metodą bezwykopową. W związku z powyższym 

proszę o jednoznaczne określenie czy odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany w pasie 

drogi powiatowej nr 2437P należy wykonać z zastosowaniem metody bezwykopowej czy też 

dopuszczalne jest wykonanie go wykopem otwartym z otworzeniem konstrukcji jezdni. Jeżeli 

dopuszczalne jest wykonanie metodą wykopu otwartego z odtworzeniem konstrukcji jezdni 

proszę o podanie szczegółowych warunków odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej 

drogi powiatowej nr 2437P. 

Wyjaśnienie nr 1 

Włączenie kanalizacji deszczowej należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni drogi 

powiatowej, z zastosowaniem metody bezwykopowej, włączając się bezpośrednio do 

istniejącej studni kanalizacyjnej.  

Prace polegające na wykonaniu przecisku należy także przewidzieć w projekcie organizacji 



ruchu dla zakresu drogi powiatowej. Wyłączeniu ma podlegać tylko jeden pas ruchu,  

w którym zlokalizowana jest studnia docelowa. 

Zamawiający załącza zamienny przedmiar robót na budowę kanalizacji deszczowej 

i przyłączy wodociągowych.  

Załączniki: 1. Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowe. 

 

 

 

 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 
                                       
         
       

                                                                                                 

 


