
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2017-08-01 

 

ZP.271.37.2017         

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej  
w Kątach Wrocławskich, 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 pytania: 
 
 
 
Pytanie 1  Zgodnie z dokumentacją projektową (profile) na odcinkach K5-K7; K10 – K8; K7 – K9/21; 
K6 – K9/6; K8 – K9/22 i K9 – K9/8 należy wykonać obudowę rurociągu. Prosimy o uszczegółowienie 
sposobu wykonania obudowy, ponieważ załączony plik pn. „obudowa” zawiera kilka sposobów 
ułożenia rury 
Odpowiedź 11 Sposób wykonania obudowy rur przedstawiono na rys. 4. oraz szczegółowo 
opisano w punkcie. 4.2 opisu technicznego 
 
Pytanie 2 W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego jest zapis dotyczący 
konkretnego producenta rur i złączek PCV. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić materiały 
tego producenta, czy można dobrać materiały o tych samych parametrach innego producenta? 
Odpowiedź 2 Dopuszcza się zmiany przyjętych materiałów dobierając równoważne  
z zachowaniem następujących parametrów: średnica (rur i studni), wytrzymałość na obciążenia 
 
Pytanie 3 Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi w zakresie poziomu wody 
gruntowej oraz rodzaju podłoża gruntowego, celem przewidzenia przez Wykonawcę ewentualnych 
dodatkowych kosztów 
Odpowiedź 3 Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi w zakresie poziomu 
wody gruntowej oraz rodzaju podłoża gruntowego 

 

Pytanie 4 W opisie technicznym mowa jest o zastosowaniu rur PVC fi 200mm kielichowych SN8  
i SN12. Prosimy o wskazanie na którym odcinku należy zastosować rurę SN12.  
Zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej należy zamontować rury PVC fi 200 SN8 i PVC fi 160 SN4. 
Odpowiedź 4 Sieć należy wykonać z rur PCV f 200 kielichowych klasy SN8 (SDR34), zgodnie  
z profilem 

 

Pytanie 5 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji ath 
Odpowiedź 5 Zamawiający nie udostępni przedmiaru w wersji ath. Załączony przedmiar robót 
ma charakter uszczegółowienia dokumentacji i nie stanowi podstawy do wyceny robót 
 
Pytanie  6 Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dot. realizowanego wcześniej zadania, 
w ramach którego wykonano nakładkę asfaltową w ciągu ul. Platanowej wraz z uzgodnieniami do 
projektu. Prosimy również o informację czy ewentualne odtworzenie nawierzchni Wykonawca ma 
przewidzieć tylko w miejscu wykopu czy też na całej szerokości jezdni. 
Odpowiedź 6 Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dot. realizowanego wcześniej 
zadania. Nakładka została wykonana wg następującego zakresu przedmiotu umowy: 
a) oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń, 
b)  profilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki drogowej oraz warstwy 

kruszywa granitowego o frakcji 0/31,5 mm i średniej grubości 5 cm, 



 

 

c)  przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych 
znajdujących się w pasie drogowym, 

d)  skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2, oczyszczonej i zagęszczonej 
warstwy nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej,  

e)  ułożenie nawierzchni (warstwa ścieralna o grubości 5 cm) z masy asfaltowej (asfaltobeton 
BA 0/12,8-50/70), 

f)  uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy, po wykonaniu nakładki, 
mieszanką granitową 0/31,5 mm, na szerokości 0,5 m 

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać wg załączonego uzgodnienia Gminy Katy 
Wrocławskie nr DT.7012.383.2016-1 z dnia 02.11.2016 r. 
 


