
Wręczyca Wielka, dnia 15.10.2013 r.

Nr GK.272.18.2013A

Do Wykonawców

dot. budowy  sieci  wodociągowej  wraz  z   przełączeniem  istniejących  odbiorców
do  budowanej  sieci  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  DW492  ulicy  Mickiewicza
w msc. Wręczyca Wielka

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 07.10.2013 r. zgodnie z art.38 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej decyzji lokalizacyjnej wydanej przez ZDW
w Katowicach, z której wynikają warunki prowadzenia robót w pasie DW 492 ul. Mickiewicza 
Wręczyca Wielka.

Odpowiedź: W  załączniku  skan  decyzji  zezwalających  na  lokalizację  Gminie,  sieci 
wodociągowych w  pasie drogi wojewódzkiej DW492

2. Zamawiający umieścił na stronie internetowej projekt czasowej organizacji ruchu związanej z 
prowadzeniem robót w pasie DW 492 prosimy o wyjaśnienie czy został on zaopiniowany przez 
ZDW w  Katowicach  i  zatwierdzony  przez  Marszałka  Województwa  Śląskiego?  Procedura 
uzyskania ww. uzgodnień pozwalających na wystąpienie do ZDW w Katowicach z wnioskiem o 
zajęcie  pasa  drogowego  trwa  ok.1-5  do  2  miesięcy  w  związku  z  powyższym  rozpoczęcie 
robót /w terenie/ w terminie określonym  w SIWZ jest niemożliwe.

Odpowiedź: Z decyzji lokalizacyjnych wynika, że wykonanie wodociągu nie może stanowić 
odrębnego etapu prac wykonawczych. Należy skordynować roboty związane z przebudową 
drogi wojewódzkiej DW492 wraz z  przebudową wodociągu.

3. Kto będzie ponosił  opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wojewódzkiej  w 
trakcie realizacji zamówienia?

Odpowiedź:  Opłaty  za  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  obciążać  będą  Wykonawcę 
robót.

4. Zakres robót do wykonania zgodnie z zapisami SIWZ – opis przedmiotu zamówienia pkt.IV 
ppkt.1.1.-  i  dokumentacją  projektowa  obejmuje  wykonanie  sieci  wodociągowej  po  stronie 
zachodniej  i  wschodniej  ul.  Mickiewicza,  Zamawiający  zamieścił  na  stronie  internetowej 
przedmiar  robót  dotyczący jedynie  części  zachodniej.  Prosimy o  zamieszczenie  przedmiaru 
robót dla części wschodniej ul. Mickiewicza.

Odpowiedź: Przedmiar robót po stronie wschodniej wg załącznika.

5. Z dokumentacji projektowej wynika konieczność zabudowania taśmy z wkładką metalową nad 



wodociągiem  przedmiar  robót  nie  zawiera  pozycji  dla  wyceny  ww.  robót.  Prosimy  o 
uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie i wskazanie podstawy wyceny.

Odpowiedź:  Skorygowano przedmiar robót  –  uzupełniono przedmiar o  pozycje  dotyczące 
znakowania trasy wodociągu taśmą

6. Prosimy o wyjaśnienie czy istniejący-czynny wodociąg po wybudowaniu nowego wodociągu i 
po  wykonaniu  przepięcia  istniejących  przyłączy,  stary  nieczynny  wodociąg  należy 
zdemontować  czy  pozostawić  w  ziemi  i  zamulić?  Powyższe  prace  nie  zostały  opisane  w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Odpowiedź:  Istniejący  wodociąg  po  stronie  wschodniej  należy  pozostawić  w  ziemi  bez 
demontażu i zamulania.

Przedmiar część zachodnia

7. W  przedmiarze  robót  część  zachodnia  –  zamieszczonym  w  dniu  03.10.2013r.-  przyjęto 
wykonanie wykopów /poz.1,20,30/ i zasypania /poz.14,28,38/ w 100% mechanicznie.  Biorąc 
pod uwagę specyfikę i zakres robót oraz założenia przyjęte w dokumentacji projektowej – opis 
pkt.3.9  Skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  tzn.  kable  energetyczne  i  teletechniczne, 
istniejące przyłącza wodociągowe – w trakcie realizacji robót ziemnych wystąpi konieczność 
wykonania części robót ręcznie powyższego nie uwzględnia zamieszczony przedmiar robót. W 
związku z tym prosimy o korektę przedmiaru w zakresie robót ziemnych poprzez wprowadzenie 
pozycji dla wykopów i zasypania ręcznego.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar. Dodano pozycje dla prac które należy wykonać ręcznie.

8. Prosimy o wyjaśnienie jaką technologią należy wykonać węzeł W21-W21.1 ul.Mickiewicza – 
profil podłużny wynika, że należy zabudować rurę ochronną śr.200mm dł.12mb, na mapie rura 
osłonowa PE 100 SDR17 śr.200/11,9 dł.12mb oraz węzeł W16-Ł56 ul.Nardzeczna - z profilu 
podłużnego  wynika,  że  należy  zabudować  rurę  ochronną  śr.200mm dł.9mb,  na  mapie  rura 
osłonowa PE 100 SDR17 śr.200/11,9 dł.9mb - dokumentacja projektowa nie wskazuje czy ma 
to  być  przewiert  /brak  pozycji  w  przedmiarze/  czy  rozkop  /brak  pozycji  dla  rozbiórki 
nawierzchni asfaltowej, podbudowy oraz odtworzenia w zakresie podbudowy/. Przedmiar robót 
poz.9 i 10 dotyczą montażu rury osłonowej i przeciągania.

Odpowiedź:  Wykop  otwarty  po  wcześniejszych  rozbiórkach  istniejących  konstrukcji 
nawierzchni dróg i chodników.

9. Z  dokumentacji  projektowej  -  profil  i  schematy  montażowe  węzłów  -  wynika,  że  na 
przedmiotowym zadaniu należy zabudować trójniki  żeliwne kołnierzowe śr.100mm w ilości 
3szt. brak pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie i 
wskazanie podstawy wyceny.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót – dodano pozycje na montaż trójników żeliwnych.

10. Z  dokumentacji  projektowej  -  schematy  montażowe  węzłów  –  wynika  ,  że  przyłącza 
wodociągowe należy wykonać poprzez montaż obejmy do nawiercania śr.110/40mm w ilości 
20szt i obejmy do nawiercania śr.110/50mm i montaż zasuw domowych. Przedmiar robót nie 
zawiera  pozycji  dla  wyceny montażu  obejmy do  nawiercania  w  ilościach  i  średnicach  jw. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie i wskazanie podstawy wyceny.



Odpowiedź:Skorygowano przedmiar – dodano pozycje dla montażu nawiertak.

11. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu ziemi z wykopów na czasowe składowanie, przedmiar 
robót zakłada wywóz jedynie na odległość 1,5km. Czy w przypadku konieczności wywozu na 
dalszą odległość, powyższe zostanie rozliczone powykonawczo jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Odległość transportu wykonawca określi wg własnego rozeznania. W tym celu 
skorygowano opis pozycji dla dodatku za transport na dalszą odległość.

12. Przedmiar  robót  nie  zakłada  prac  rozbiórkowych  w  zakresie  nawierzchni  asfaltowych, 
chodników  w  pasie  drogi  i  na  posesjach  oraz  ogrodzeń.,  Czy  w  przypadku  konieczności 
wykonania ww. robót. powyższe zostanie rozliczone powykonawczo jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Prace rozbiórkowe dla wszystkich istniejących nawierzchni, zjazdów, chodników 
itp.  uwzględniono  dla  całości  inwestycji  w  przedmiarach  części  drogowej  określonej  w 
dokumentacji  projektowej  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach.
Zgodnie z technologią, rozbiórka i odbudowa konstrukcji nawierzchni mieści się w zakresie 
wykonawcy przebudowy drogi.

13.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 22.10.2013 r. 
do godz. 13.00
14.Termin otwarcia ofert 22.10.2013 r. o godz. 13.15

mgr inż arch. Małgorzata Krupa
Kierownik Referatu Gosp. 
Komunalnej i Inwestycji


