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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową
drogi ul.Słonecznej w Sadkowie, Gmina Kąty Wrocławskie.
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu Zamawiającego
przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.
Pytanie 1 Rozprężenie rurociągu tłocznego wód deszczowych wskazane jest na planie do studzienki wpustowej
w ulicy. Przy nawalnych opadach i długiej pracy cyklu pompowni może nastąpić przepełnienie studzienki
wskazanej jako punkt włączenia kanału tłocznego. Czy zamawiający przewiduje przebudowę studzienki
wpustowej na studzienki rozprężną?
Odpowiedź 1. Nie
Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie schematu istniejącej studni Sist wraz z określeniem dokładnego sposobu
włączenia i montażu zastosowanej klapy zwrotnej, ze względu na brak możliwości określenia niezbędnego
zakresu robót. Nadmieniamy, że w załączonej do przetargu dokumentacji nie ma szczegółowego opisu
wykonania połączenia, a pozycje w przedmiarze nie określają całego zakresu. W przypadku, gdy Zamawiający
nie posiada takiego schematu, prosimy o dokładne wyszczególnienie zakresu robót na połączeniu rurociągu
tłocznego ze studnią Sist.
Odpowiedź 2. W załączeniu przedstawiamy „rysunek schematyczny studzienki z klapą zwrotną”. Ponadto
informujemy, ze zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma
formę ryczałtu, w związku z tym załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie podlega
wycenie.
Pytanie 3 W przypadku rozprężenia ścieków z rurociągu tłocznego ON225mm nastąpić może dławienie
przepływu rozprężonych ścieków we wskazanej na podkładzie mapowym rurze odpływowej ON1S0
przebiegającej przez działkę prywatną. Czy zamawiający przewiduje przebudowę tego odcinka na większą
średnicę ?
Odpowiedź 3 Nie
Pytanie 4 Zgodnie z uzgodnieniem ZGK znak ZGK/DT/243~53at.1014 pkt. 1 "Roboty ziemne związane
z wykonywaniem przedmiotowej kanalizacji deszczowej wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego.
Ze względu na istniejące warunki - glistą Infrastrukturę podziemną dopuszcza się prowadzenie prac wyłącznie
w sposób ręczny. W związku z powyższym prosimy o poprawę przedmiaru robót w zakresie wykonywania robót
bez użycia sprzętu mechanicznego lub określenie w jakim zakresie należy przyjąć wykopy ręczne a w jakim
mechaniczne (np. wykopy liniowe, wykopy obiektowe itp.). W przedmiarze, dokumentacji i specyfikacji technicznej
brak dokładnego określenia tych wielkości, a ma to wpływ na wielkość kalkulacji przetargowej.
Odpowiedź 4 Zamawiający nie określa sposobu prowadzenia robot ziemnych i zabezpieczenia wykopów.
Powyższe leży w kompetencjach Wykonawcy. Zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych ręczne
wykopy należy bezwzględnie wykonać w rejonach istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
wraz z przekopami kontrolnymi. Ponadto informujemy, ze zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami
wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma formę ryczałtu, w związku z tym załączony przedmiar
robót ma charakter poglądowy i nie podlega wycenie
Pytanie 5 Na podkładzie geodezyjnym studnia włączenia rurociągu tłocznego posiada górną rzędną (terenu)
131,62. Projektowana rzędna studni 51st 131,87/136,60, Zgodnie z projektem branży drogowej spadek
poprzeczny drogi wynosi 2%. Między projektowaną studnią Sd1 a 51st jest około l,5m a różnice rzędnych
projektowanego terenu to już 14cm. Prosimy o potwierdzenie czy projekty sanitarny, drogowy i elektryczny nie
posiadają błędów, oraz czy projekty branżowe stanowią spójną całość Pozwalającą na realizację budowy bez
konieczności ich adaptacji i wzajemnego dopasowania podczas realizacji robót.
Odpowiedź 5. W przekazanych materiałach stwierdzono błąd w określeniu rzędnej terenu dla istniejącej
studzienki w ul. Słonecznej. Prawidłowa rzędna Sist = 137,77

