
Odpowiedzi na pytania do przetargu: 

  

Pyt. 1 Z uwagi na zamieszczenie w materiałach przetargowych 5 kosztorysów proszę o 

potwierdzenie jakie kosztorysy są obowiązujące do wyceny  

 

Odp.  Aktualne przedmiary robót z poz. 11 załączników z datą opracowania luty 2021r. 

 

  

Pyt. 2.  Proszę o informację, co zamawiający rozumie pod pojęciem przewiert sterowany? Czy 

chodzi o przewiert w technologii HDD, czy dopuszczony będzie wykonanie przewiertu 

teleoptycznego charakteryzującego się bardzo dużą dokładnością i wierceniem bez naruszania 

struktury gruntu- jako rura przesyłowa używana będzie rura polimerobetonowa lub 

kamionkowa.  

 

Odp. Przewiert sterowany w technologii HDD – Horyzontalny przewiert sterowany 

 

 Pyt. 3. Proszę o zamieszczenie opracowania badań geologicznych na które powołuje się 

Zamawiający w dokumentacji projektowej  

 

Odp. Geologia w zał. 12 

 

  

Pyt. 4. Proszę o informację, jakiego betonu należy użyć do wykonania podbudowy pod 

nawierzchnię z kostki i proszę o potwierdzenie, że konstrukcja wynosi 20 cm betonu + 5 cm 

podsypki piaskowej + kostka z rozbiórki  

 

Odp. Beton suchy klasa mieszanki C8/10 (dawne B-10) 20cm betonu, 5cm podsypki 

 

  

Pyt. 5.  Proszę o zamieszczenie uzgodnień na jakie powołuje się projektant i potwierdzenie, że 

pomimo upływu prawie 7 lat wszystkie te uzgodnienia sią ważne i nie będzie potrzeby ich 

odnawiania.  

 

Odp. Uzgodnienia aktualne z 2019r. 

• Uzgodnienia Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Kościanie – Bonikowie 

bezterminowe nadal aktualne – dot. przejścia pod rowem G 

• Konserwator zabytków po stronie zamawiającego – zawiadomiony 

Projekt i pozwolenie na budowę z 22.12.2014r. aktualny, gdyż była realizowana etapami sieć 

wodociągowa. 

 



Pyt. 6. Proszę o potwierdzenie, że przyłącza kanalizacyjne będą wykonywane do granicy 

posesji- bez wejścia na teren posesji  

 

Odp. Przyłącza kanalizacyjne zgodnie z projektem 

 

Pyt. 7. Proszę o informację, jaki projekt jest tym obowiązującym do wyceny. I jakie odcinki 

przewidziane są do realizacji- proszę o podanie tego w formie:  

ulica: ZY Przęsła: np. S1-S5 średnica: XY 

Odp. Przedmiary aktualne poz. 11 załączników 

 

Pyt. 8. Proszę o informację czy zamiast nawierzchni żużlowej dopuszcza się zamiennie 

wykonanie nawierzchni z gruzu frakcji 0-31,5mm lub kruszywa naturalnego np. granit lub 

melafir frakcji 0-31,5 mm  

 

Odp. Dopuszcza się nawierzchnię z gruzu o frakcji do 31,5 mm lub kruszywa naturalnego 

 

Pyt. 9. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał do dyspozycji (odpłatnie) wodę z 

sieci wodociągowej pobieranej za pomocą hydrantów do wykonywania prób szczelności lub 

montażu igłofiltrów  

 

Odp. Woda zostanie udostępniona po uzgodnieniu warunków poboru – sieć istniejąca na 

osiedlu 

 

Pyt. 10. Proszę o informację do kogo należy złożyć opracowany projekt organizacji ruchu do 

uzgodnienia i jakich instytucji uzgodnienia będą wymagane oraz w jakim czasie należy się 

spodziewać uzyskania uzgodnienia- w przypadku konieczności uzgodnienia na policji i w 

starostwie procedura ta może trwać aż do 2 miesięcy co znacząco może opóźnić rozpoczęcie 

robót i skróci czas możliwy na jej realizację. Dodatkowo po otrzymaniu projektu należy złożyć 

wniosek o zajęcie pasa drogowego 30 dni przed realizacją. W praktyce może to oznaczać, że 

na prace budowlano- montażowe zostaną 2 miesiące. Dodatkowo 45 dni przed pracami należy 

powiadomić konserwatora zabytków. Dlatego proszę o zmianę zapisu umowy na formę:  

Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy: 9 miesięcy od podpisania umowy, w tym:  

• 8 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,  

• 9 miesięcy od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami 

geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. 

Odp. Uzgodnienia proj. organizacji ruchu w Gminie Kamieniec trwa max 14 dni. Zamawiający 

nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. 


