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Wszyscy oferenci
biorący udział w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu”
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących
udział w postępowaniu:
1.

W SIWZ Zamawiający informuje, że „Forma wynagrodzenia ustalona przez
Zamawiającego za realizacje przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie kosztorysowe”.
Równocześnie pojawia się stwierdzenie, że sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do
wyceny robót do wykonania.
Prosimy zatem o wyjaśnienie czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować
przedmiar robót zarówno w zakresie rodzaju jak i ilości robót?
Jeśli Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca może samodzielnie modyfikować
przedmiar robót, to w jaki sposób dokona porównania ofert złożonych w przetargu.

Odpowiedź: Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego nie może
samodzielnie modyfikować przedmiar robót zarówno w zakresie rodzaju jak i ilości robót
2.

Zasady ustalania podstawy płatności, a zatem asortyment robót jaki powinna zawierać
cena jednostkowa konkretnej pozycji przedmiaru określa Specyfikacja techniczna dla
zadań ul. Iłżecka i Podlesie.
W ST-00-00 Wymagania ogólne w Rozdziale 9 jest napisane, że sposób rozliczania
poszczególnych robót został podany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Niestety opisane w tych specyfikacjach sposoby rozliczania robót nie są kompatybilne z
pozycjami Przedmiarów dla poszczególnych zadań, co więcej zapisy poszczególnych
Szczegółowych ST są sprzeczne ze sobą nawzajem.
Na przykład w ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów
wysokościowych jest napisane, że nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie
tras i punktów wysokościowych w terenie, a koszt wykonania tych robót powinien zostać
uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. Identyczne
zapisy są w ST-02-02 Roboty przygotowawcze-usunięcie warstwy humusu oraz ST-0203 Roboty przygotowawcze –rozbiórka elementów dróg. I rzeczywiście nie ma w

Przedmiarze pozycji dotyczących wytyczenie tras i punktów wysokościowych, usunięcia
humusu, czy rozbiórki elementów dróg.
Natomiast w ST-03-01 Roboty ziemne w Rozdziale 9 jest zapis , że nie przewiduje się
odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych , chociaż pozycje dotyczące robót
ziemnych (wykopy, zasypy, umocnienia wykopów, odwodnienie) znajdują się w
Przedmiarach.
Wobec powyższego wnioskujemy, by Zamawiający dostosował treść Specyfikacji
Technicznych do udostępnionych Przedmiarów robót, tak aby wykonawcy mieli pełną
jasność jakie roboty, w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy wycenić.
Pozwoli to na etapie realizacji robót uniknąć nieporozumień w kwestii rozliczania i
zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
Odpowiedź: Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji oferty. SIWZ określa zasady rozliczenia
Wykonawcy z Zamawiającym. Wycena ma nastąpić na podstawie przedmiaru robót z
uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących dla poszczególnych pozycji przedmiaru.
W tym celu należy zapoznać się i przeanalizować całość dokumentacji udostępnionej przez
Zamawiającego. Jeżeli zamawiający wyodrębnił wykopy jako pozycje ofertową to należy
uwzględnić wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie
określone m.in. w Specyfikacji Technicznej.
Zapis ST-03-01 Roboty ziemne w Rozdziale 9 przyjmuję formę:
Wykonanie robót ziemnych będzie stanowiło jedną z pozycji ofertowej, cena wykonania
robót ziemnych powinna uwzględniać wszystkie składowe robót zgodnie z Szczegółową
Specyfikacją Techniczną i dokumentacją projektową.
3.

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o wyjaśnienie, czy wobec braku ST dla
zadania Henryk udostępnione Specyfikacje Techniczne dla zadania ul. Iłżecka i Podlesie
są także obowiązujące dla zadania Henryk.

Odpowiedź: Tak ww. specyfikacje są obowiązujące dla całego zadania.
4.

5.

Zgodnie z par.11, pkt.1 Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. Prosimy
o odpowiedź czy fakturowanie wykonanych robót będzie możliwe w okresach
miesięcznych.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby obmiary robót do wystawienia faktur
częściowych były potwierdzone szkicami/obmiarem powykonawczym geodezyjnym
(obmiarem robót opracowanym przez geodetę)?

Odpowiedź: Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót
przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i pracownika Zamawiającego. Do faktura Wykonawca musi złaczyć zestawienie rzeczowo –
finansowe wykonanych robót.
6. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Pozwolenie na budowę nie jest konieczne dla prawidłowego sporządzenia
oferty.

7.

W opisie przedmiotu zamówienia (str.4 SIWZ) jest napisane, że „W ramach zadania
zostaną wykonane dwie sieciowe przepompownie ścieków oraz dwie przydomowe
przepompownie.”
Z dokumentacji projektowej oraz Przedmiaru robót wynika, że zakres robót do
wykonania obejmuje dwie sieciowe przepompownie ścieków (zadania Podlesie) oraz pięć
przydomowych przepompowni ścieków (2 szt – Podlesie , 3 szt – Henryk). Prosimy o
potwierdzenie powyższego i wprowadzenie poprawki w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia który otrzymuję brzmienie:
„W ramach zadania zostaną wykonane dwie sieciowe przepompownie ścieków oraz pięć
przydomowych przepompowni.
8.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni z tworzyw sztucznych o średnicy 600
mm na studzienki o średnicy 400mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni z tworzyw sztucznych o
średnicy 600mm na studzienki o średnicy 400mm.
9.

W części rysunkowej dokumentacji projektowej przy schematach studni betonowych jest
napisane, że studnie betonowe od zewnątrz zabezpieczyć poprzez wykonanie
przeciwwilgociowej izolacji z materiałów bitumicznych. Obecnie producenci studni nie
stosują i nie wymagają stosowanie zewnętrznej izolacji powłokowej dla studni
betonowych, które wykonywane są z betonu wodoszczelnego. Wnioskujemy, aby
Zamawiający odstąpił od w/w wymogu. Wykonywanie izolacji powłokowych studni na
placu budowy jest kłopotliwe i czasochłonne, co może mieć negatywny wpływ na
ciągłość realizacji robót.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonanie zewnętrznej przeciwwilgociowej izolacji z
materiałów bitumicznych. wyraża zgodę na zmianę izolacji zewnętrznej studzienek
rewizyjnych betonowych z lepiku asfaltowego na roztwór asfaltowy rzadki i 2 razy roztwór
asfaltowy półgęsty.
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje wykonawca i przedkłada go do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z
instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.
10. W części rysunkowej dokumentacji projektowej przy schematach studni betonowych jest
napisane, że dla studni głębszych niż 3 m należy stosować zwieńczenie z płyta
przejściowa i kominem DN 800.
Pozostałe studnie betonowe są zwieńczone zwężką (konusem). Wnioskujemy, aby
Zamawiający wraził zgodę na stosowanie na każdym z trzech zadań wszystkich studni
betonowych zwieńczonych zwężką .
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania dotyczące budowy studni zgodnie z
Projektem Budowlanym.
11. Dokumentacja projektowa wymaga, aby zbiorniki przepompowni sieciowych były
wykonane z polimerobetonu i były montowane w pierścieniu przeciwwyporowym

wylewanym z betonu po posadowieniu zbiornika. Wobec faktu, że zgodnie z
dokumentacją geotechniczną pompownie usytuowane są w terenach nawodnionych i
powyższa technologia posadowienia zbiorników pompowni może być utrudniona
poprzez warunki gruntowe wnioskujemy, aby Zamawiający wyraził zgodę na zamianę
zbiorników z polimerobetonu na zbiorniki betonowe, które nie wymagają dociążania
przed wyporem.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania dotyczące zbiorników przepompowi
sieciowych zgodnie z Projektem Budowlanym.
12. Prosimy o informację czy wykonane w ramach zadania pompownie sieciowe mają
współpracować z istniejącym na terenie Gminy systemem monitoringu. Jeśli tak prosimy
o podanie parametrów technicznych i producenta (autora) tego systemu.
Odpowiedź: W chwili obecnej Gmina nie posiada systemu monitoringu. Zostanie on
wykonany w ramach realizowanego obecnie zadania rozbudowy oczyszczalni ścieków w
Krynkach.
13. Kto; Zamawiający czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń
(kanały) w pasie dróg gminnych, powiatowych i krajowych przez okres realizacji
Kontraktu ?
Odpowiedź: Zamawiający będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń (kanały) w pasie
dróg powiatowych i krajowych przez okres realizacji Kontraktu.
14. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych spowodowane realizacją robót ? Jeśli odpowiedź jest twierdząca proszę podać
stawki opłat.
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych spowodowane realizacją robót.
15. Czy Zamawiający posiada umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Starachowice w związku
z prowadzeniem robót (zadanie Henryk) w drodze leśnej? Jeśli tak to prosimy
o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający posiada umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Starachowice.
16. Czy i kto ewentualnie będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia drogi należącej do
Nadleśnictwa Starachowice w związku z budową kanalizacji ?
Odpowiedź: Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia drogi należącej do
Nadleśnictwa Starachowice
17. Według zapisów w SIWZ Przedmiary robót mają charakter informacyjny, a przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić
wszystkie dane wynikające z analizy dokumentacji projektowej, STWiORB i wizji
lokalnej. Zgadzamy się z tezą, że wycena powinna wynikać z analizy dokumentacji

projektowej, STWiORB i wizji lokalnej, ale Przedmiar robót jest elementem
fundamentalnym przy planowanym rozliczeniu kosztorysowym. Powinien on być
kompatybilny z dokumentacją projektową w zakresie ilości i rodzaju robót, gdyż ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego podstawie będą służyć do
rozliczenia wykonawcy i wypłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty.
W nawiązaniu do powyższego informujemy , że w wyniku analizy dokumentacji
projektowej zostały przez nas stwierdzone przytoczone poniżej niezgodności Przedmiaru
z dokumentacja projektową:
Zadanie Henryk
W Przedmiarze robót dla rurociągów ciśnieniowych:
w poz.105 – rurociągi z rur PE 63 mm jest ilość 305,50 m
w poz. 106- rurociągi z rur PE 75 mm jest ilość 59,00 m
Według części rysunkowej (profile) dokumentacji projektowej rurociągi ciśnieniowe dla
poszczególnych pompowni przydomowych mają następujące średnice i długości:
Pp 1- rurociąg PE 63 mm – 78,50m
Pp 2- rurociąg PE 75 mm – 59,00m
Pp 3- rurociąg PE 75 mm – 224,00m
W zestawieniu , który stanowi część opisową dokumentacji projektowej rurociągi
ciśnieniowe dla poszczególnych pompowni przydomowych mają następujące średnice i
długości:
Pp 1- rurociąg PE 63 mm – 78,50m
Pp 2- rurociąg PE 75 mm – 59,00m
Pp 3- rurociąg PE 63 mm – 224,00m
Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i korektę Przedmiaru robót.
Odpowiedź: Przedmiar dla części Henryk pozostaje bez zmian
Zadanie Podlesie
Przy założeniu, że przedmiotem przetargu jest zlewnia pompowni Ps4 (kolektor D) i Ps6
(kolektor H) analiza dokumentacji projektowej wykazała różnice wykazane w poniższej
tabeli:
Nr
poz.
181
182
183

184

185

Opis robót

Ilość wg
przedmiaru
Podlesie- kanał główny grawitacyjny
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl 47,25
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów kpl 47
i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl 11
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl 11
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE,
m
20,25

Ilość wg
projektu

J.m.

63
63
12

12

36,00

189
190
191

192
193
brak
brak
202

203

206
207
221
222
223

224

225

227
228
229

230
231

dwudzielnych w miejscach skrzyżowania z
innym uzbrojeniem
Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone
m
na wcisk, kl.S, SDR34
Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone
m
na wcisk kl.S, SDR34
Przewierty maszyną do wierceń poziomych
m
rurami stalowymi o średnicy 323,9x8mm w
gruntach kategorii I-II wraz z kosztem komór
technologicznych
Przewiert rurami ochronnymi PE100 o
m
średnicy nominalnej 315x18,7mm SDR17
Analogia. Rury ochronne polietylenowe
m
(PE100) o średnicy zewnętrznej 315x18,7mm
Studnie betonowe 1200 mm
szt
Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe szt
PP o średnicy 600mm z włazem
Kolana z PCW kanalizacji zewnętrznej o
szt
średnicy zewnętrznej 200mm kąt 45st. kaskada
Trójniki z PCW kanalizacji zewnętrznej o
szt
średnicy zewnętrznej 200/200mm 45st.kaskada
Redukcje z PCW kanalizacji zewnętrznej o
szt
średnicy zewnętrznej 200/160mm
Korki z PCW o średnicy 200mm
szt
Kanały boczne grawitacyjne
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów kpl
i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE,
m
dwudzielnych w miejscach skrzyżowania z
innym uzbrojeniem
Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone
m
na wcisk kl.S, SDR34
Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone
m
na wcisk, kl.S, SDR34
Przewierty maszyną do wierceń poziomych
m
rurami o średnicy 273,0x7,1mm w gruntach
kategorii I-II wraz z kosztem komór
technologicznych
Przewiert rurami ochronnymi PE100 o
m
średnicy nominalnej 250mm SDR11
Analogia. Przeciąganie rurociągów PVC
m

2452,00

2422,00

33,00

29,50

162,25

275,00

17,38

brak

50,00

58,00

brak
brak

6
1

15,25

14

16

14

16,75

14

14,50

12

55,25

9

55,25

9

1,75

2

1,75

2

3,75

6,00

531,50

636,50

11,50

21,00

28,50

brak

23,00

brak

51,50

brak

160mm prowadzonych w rurach ochronnych bez kosztu rury przewodowej
Próba szczelności kanałów rurowych o
średnicy nominalnej 150mm
Próba szczelności kanałów rurowych o
średnicy nominalnej 200mm
Analogia. Rury ochronne polietylenowe
(PE100) o średnicy zewnętrznej 250x14,8mm
Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe
PP o średnicy 600mm z włazem
Montaż rękawa foliowego na rurociągu PVC o
śr.160mm
Rurociągi tłoczne
Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o
średnicy 90mm SDR17
Studnia rozprężna 1200 mm

232
233
brak
234
236

250
brak

m

531,50

636,50

m

11,50

21,00

m

brak

20,00

szt

23

25

m

16,63

10,00

m

314,50

szt

brak

316,50+177,00=
493,50
1

Dodatkowo ilość robót ziemnych dla rurociągów tłocznych jest znacznie zawyżona ,
gdyż w stosunku do długości rurociągów , ilość wykopów przypadająca na 1 mb wynosi
ok.4 m3 , co przy średniej głębokości ułożenia rurociągów tłocznych – 2 m jest wartością
zbyt dużą.
Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych uwag i dokonanie zmian w Przedmiarach
robót, aby był on spójny z dokumentacją projektową .
Odpowiedź: Przedmiotem przetargu jest zlewnia pompowni Ps4 (kolektor D) oraz kolektor F
Poniżej tabela po weryfikacji:
Nr
poz.

181
182
183

184

185

189
190

Opis robót

J.m.

Ilość wg
przedmiaru

Podlesie- kanał główny grawitacyjny
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl 47,25
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl 47
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl 11
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl 11
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE,
m
20,25
dwudzielnych w miejscach skrzyżowania z
innym uzbrojeniem
Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na
m
2452,00
wcisk, kl.S, SDR34
Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na
m
33,00
wcisk kl.S, SDR34

Należy
przyjąć w
kosztorysie
inwestorskim
47
bez zmian
bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian
33

191

192
193
brak
brak
202
203
206
207
221
222
223

224

225

227
228
229

230
231

232
233
brak

Przewierty maszyną do wierceń poziomych
m
rurami stalowymi o średnicy 323,9x8mm w
gruntach kategorii I-II wraz z kosztem komór
technologicznych
Przewiert rurami ochronnymi PE100 o średnicy
m
nominalnej 315x18,7mm SDR17
Analogia. Rury ochronne polietylenowe (PE100)
m
o średnicy zewnętrznej 315x18,7mm
Studnie betonowe 1200 mm
szt
Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe PP szt
o średnicy 600mm z włazem
Kolana z PCW kanalizacji zewnętrznej o średnicy szt
zewnętrznej 200mm kąt 45st. - kaskada
Trójniki z PCW kanalizacji zewnętrznej o
szt
średnicy zewnętrznej 200/200mm 45st.- kaskada
Redukcje z PCW kanalizacji zewnętrznej o
szt
średnicy zewnętrznej 200/160mm
Korki z PCW o średnicy 200mm
szt
Kanały boczne grawitacyjne
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kpl
kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
kpl
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości 4,0m
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE,
m
dwudzielnych w miejscach skrzyżowania z
innym uzbrojeniem
Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na
m
wcisk kl.S, SDR34
Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na
m
wcisk, kl.S, SDR34
Przewierty maszyną do wierceń poziomych
m
rurami o średnicy 273,0x7,1mm w gruntach
kategorii I-II wraz z kosztem komór
technologicznych
Przewiert rurami ochronnymi PE100 o średnicy
m
nominalnej 250mm SDR11
Analogia. Przeciąganie rurociągów PVC 160mm
m
prowadzonych w rurach ochronnych - bez kosztu
rury przewodowej
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy
m
nominalnej 150mm
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy
m
nominalnej 200mm
Analogia. Rury ochronne polietylenowe (PE100)
m
o średnicy zewnętrznej 250x14,8mm

162,25

209,00

17,38

bez zmian

50,00

58,00

brak
brak

6
bez zmian

15,25

15

16

bez zmian

16,75

17

14,50

14

55,25

55

55,25

55

1,75

2

1,75

2

3,75

6,00

531,50

bez zmian

11,50

21,00

28,50

bez zmian

23,00

bez zmian

51,50

bez zmian

531,50

bez zmian

11,50

21,00

brak

bez zmian

234
236

250
brak

Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe PP
o średnicy 600mm z włazem
Montaż rękawa foliowego na rurociągu PVC o
śr.160mm
Rurociągi tłoczne
Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o
średnicy 90mm SDR17
Studnia rozprężna 1200 mm

szt

23

bez zmian

m

16,63

bez zmian

m

314,50

bez zmian

Szt.

brak

1

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmianę w pozycjach 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 249.
W celu ujednolicenia Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót.

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

