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Znak sprawy: ZP-KK/12/11/2016
Dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz
z tłoczniami ścieków w m. Klępsk, gmina Sulechów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU

Zamawiający, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. informuje,
że w dniach 7 i 8 grudnia 2016 roku wpłynęły do jego siedziby pytania do Warunków Przetargu
w pisemnym przetargu nieograniczonym prowadzonym według przepisów kodeksu cywilnego pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz
z tłoczniami ścieków w m. Klępsk, gmina Sulechów” (sprawa nr ZP-KK/12/11/2016).
Zgodnie z pkt. 15.9. Warunków Przetargu Zamawiający przekazuje treść pytań wraz
z odpowiedziami:
Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, tj.:
- przedmiotem zamówienia objęte są roboty wskazane w przedmiarze: Dział 1 cały, Dział 2 cały, Dział 3
cały, Dział 4.1, Dział 5 cały, Dział 6 cały, Dział 7 cały, Dział 8 cały, Dział 9 cały, Dział 17 cały, Dział 18
cały, Dział 19 cały, Dział 20 cały, Dział 21 cały, Dział 23 cały, Dział 24 cały.
Pozostałe roboty wymienione w przedmiarze tj.: Dział 4.2, Dział 10, Dział 11, Dział 12, Dział13, Dział
14, Dział 15, Dział 16 oraz cały Dział 22 nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami punktu 3.1. i 3.2. Warunków Przetargu Wykonawca zobowiązany jest
wykonać przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Usługowe
Biuro Projektów „Protech” s.c. Anna Jańska, Leszek Guś, z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Garbarskiej
9/1, zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę nr 95/16 z dnia 29.02.2016 roku Starosty
Zielonogórskiego (znak sprawy: AB-VI.6740.2.1.2016) oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr
160/2016 z dnia 18.10.2016 roku Wojewody Lubuskiego (znak sprawy: IB-II.7840.160.2016.LBaj).
Wykonanie powyższego zadania nie obejmuje budowy pompowni przydomowych wraz z infrastrukturą
oznaczonych symbolami Pc-2 na działce nr 219/2, Pc-3 na działce nr 164/1, Pd-1 na działce nr 147/6,
Pd-2 na działce nr 10/24, Pd-3 na działce nr 10/9, Pd-4 na działce nr 102/2, Pd-5 na działce nr 101/2,
Pd-6 na działce nr 106/2, Pd-7 na działce nr 105/1, Pe-1 na działce nr 258/3, Pe-2 na działce nr 240, Pe3 na działce nr 10/10, Pe-4 na działce nr 247/1, Pe-5 na działce nr 258/2. Dla tych pompowni należy
doprowadzić infrastrukturę tylko do granicy nieruchomości. Oznacza to, że dla robót wymienionych w
przedmiarze w działach 4.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22.1, 22.2, 22.2.1, 22.2.1.1, 22.2.1.2 należy ująć
wykonanie infrastruktury (rurociągu) do granicy nieruchomości.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt. 3.3.1. Warunków Przetargu
dołączony przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów
oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia musi być określone
przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w pkt 3.2. i 3.3. oraz zapisy pkt
3.3.1. - 3.3.6. i 3.4. Warunków Przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie co do średnicy komory PWC1. W dokumentacji pojawiają się
sprzeczne informacje. Wskazywana jest średnica 1500 mm oraz 1000 mm.
Odpowiedź: Należy przyjąć średnicę komory PWC1 1500 mm.
Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy przepompownia przydomowa ma być wpięta do monitoringu
podobnie jak tłocznie.
Odpowiedź: Nie, przepompownia przydomowa nie będzie wpięta do monitoringu.
Pytanie 4: Zgodnie z dokumentacją na trasie sieci grawitacyjnej należy zastosować studnie
polimerobetonowe. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek
betonowych lub żelbetowych. Zastosowanie studzienek polimerobetonowych znacznie zwiększy koszty
inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami pkt. 3.6. Warunków Przetargu wyraźnie określił, że
dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie zamiany studni z polimerobetonu na studnie
betonowe wyłącznie pod warunkiem zastosowania studni betonowych o podanych w tym punkcie
parametrach. Mając na uwadze powyższe prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi
określonymi w Warunkach Przetargu.
Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania aprobaty IBDiM dla rur PE. Wymóg ten jest
spełniony jedynie przez jednego producenta rur PE, tj. firmę Kaczmarek Malewo Spółka Jawna. Czy
Zamawiający zaakceptuje rury PE z Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, spełniające
wymagania specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu posiadania aprobaty IBDiM dla
rur PE i jednocześnie informuje, że nie akceptuje rur PE z Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki
Budowlanej, spełniających wymagania pkt. 3.5. Warunków Przetargu.

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią Warunków Przetargu i muszą zostać
uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty. Niniejsze odpowiedzi nie
wymagają zmiany treści Warunków Przetargu.

Z poważaniem

