
ZP.1.1.2017/PN 
Kostrzyn, dnia 24.03.2017 r. 

Dotyczy: budowy  kanalizacji sanitarnej w rejonie O siedla Kórnickiego Kostrzynie -Zlewnia K-1  

 

Działając w oparciu o art.38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami,) zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na zapytania  
z dnia  21, 22 i 23.03.2017 r. 

Pytania z dnia 20.03.2017 r. 

1. Proszę o udostępnienie mapy na odcinku K-1 od studni S-5 do S-1. 
2. Ile studni jest na odcinku K-1? W kosztorysie 21 szt. w zestawieniu w SIWZ 22 szt. a na mapie jest od S-

5 do S-21 czyli 17 szt. 
3. Jak mają być zakończone przyłącza? Czy studnia PVC fi 425 zgodnie z przedmiarem czy studnia PVC fi 

315 zgodnie z projektem budowlanym? Jak mają być zakończone studnie fi 425, czy włazem fi 425 czy 
włazem 315 ?. 

4. Jakie studnie mają być położone na kolektorach kanalizacyjnych? W PB moja jest o studniach PVC fi 
425 oraz betonowych  fi 1000.  Proszę o udostępnienie przekrojów wszystkich studni. 

5. Czy odcinki pomiędzy studniami: S-5 i S-32, S-22 i S-42 maja być ze sobą połączone? 
6. Czy rozliczenie nastąpi poprzez rzeczywisty obmiar czy ryczałtowo? 
7. Proszę o załączenie kosztorysu ofertowego w wersji edytowanej celem uzupełnienia cen jednostkowych 

i wartości. 
8. Czy po położeniu poszczególnych korektorów należy przeprowadzić próbę szczelności kanałów? 

Brakuje takiej pozycji w kosztorysie. 
9. Czy materiał z rozbiórki nawierzchni można wykorzystać do odtworzenia? 
10. Czy w kosztorysie ofertowym w poz. 27 ilość 24 kpl chodzi i 24 H. 

Odpowiedzi:  

Ad. 1. W załączeniu skan mapy odcinka K1 od studni S5 do istniejącej studni. 
Ad.2. Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym na odcinku K1 znajduje się 21 studni. 
Ad.3.Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym przyłącza mają być zakończone studnią PCV fi 425. 
Ad.4.Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym na kolektorach należy posadowić studnie betonowe fi 
1000. 
Ad.5.Zgodnie z projektem budowlanym odcinek między studnią S5 i S32 jest połączony, a S22 i S42 nie jest 
połączony. 
Ad.6. Rozliczenie nastąpi zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 3 załączonej umowy. 
Ad.7. Zamawiający nie posiada wersji edytowanej kosztorysu ofertowego. 
Ad.8.Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym po ułożeniu rurociągów należy wykonać inspekcję 
kanałów przy użyciu kamery.   
Ad.9. Tak, materiał z rozbiórki nawierzchni można wykorzystać do odtworzenia. 
Ad. 10.W kosztorysie ofertowym w poz. 27 winno być 24h. 

 

Pytanie z dnia 21.03.2017 r. 

1.Jednym z kryteriów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu jest zgodnie z SIWZ dokument 
potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę min. 300 000,00 zł. 
(str.7). Natomiast w dalszej części mowa jest o informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy. 
Który z dokumentów należy dołączyć do oferty? Jeżeli chodzi o informacje z banku proszę o podanie kwoty, którą 
ma dysponować Wykonawca do ww. inwestycji?. 

Odpowied ź: 

Ad.1. Wykonawca winien posiadać dwa dokumenty tj. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę min. 
300 000,00 zł. oraz zgodnie z zapisem w SIWZ punkt IX. 2.2.,Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.- który mówi „ 



Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
co najmniej 100 000,00 zł. (słownie:stotysięcyzłotych00/100). 

Pytania z dnia 22.03.2017 r. 

1. Proszę o zamieszczenie planu sytuacyjnego na odcinku S1-S5 w ul. Kórnickiej. 
2. Proszę  o wyjaśnienie czy odcinek kanalizacji w ul. Kórnickiej K-1 (S1-S8) zlokalizowany jest w 

pasie Drogi Wojewódzkiej czy Gminnej oraz proszę o zamieszczenie decyzji na lokalizację 
kanalizacji w pasie drogowym. 

3. Czy za zajęcie pasa będą pobierane opłaty? 
4. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa ziemi do zasypki pozycja 17, 33, 47, 63 w przedmiarze jest 

równoważna z dostawą piasku?. 

Odpowiedzi: 

1. W załączeniu skan mapy odcinka K1 od studni S5 do istniejącej studni. 

2. Odcinek rurociągu od studni S1-S8 zlokalizowany jest w pasie zieleni, na działkach będących 

własnością Gminy Kostrzyn. Rurociąg nie jest zaprojektowany w pasie drogowym. 

3. Zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem ofertowym opłatę za zajęcie pasa 

drogowego należy ująć w pozycji nr 91. 

4. Dostawa ziemi do zasypki jest równoważna z dostawą piasku.   

 
 

Pytanie z dnia 23.03.2017 r. 

1. Jednym z kryteriów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu jest zgodnie z SIWZ 
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Czy funkcję kierownika budowy i kierownika 
robót może pełnić jedna osoba? 
 
Odpowied ź: 
Ad. 1. Funkcję kierownika robót i kierownika budowy może pełnić jedna osoba. 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi  zostały zamieszczone w dniu 24.03.2017r. na stronie internetowej:  
 
 
Udzielone powyżej odpowiedzi należy traktować jako obowiązujące. 
 
 
 
DO WIADOMOŚCI: 
1. Strona internetowa – BIP. 
2. a/a 
 
 

 

 


