
Belsk Duży, 17-06-2015r. 

 

ZP-271/6/15 

 

 

 

Dot: udzielenia odpowiedzi do zapytań do SIWZ z dnia 17.06.2015r. dot. przetargu -  ,, Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno-komunalnych oraz  świetlicy 

wiejskiej  w Starej Wsi ,  

Pytanie nr 1 

Czy zakres opracowania obejmuje przejście pod drogą Wojewódzką nr 728, wykonanie przecisku pod 

drogą w rurze osłonowej Dn273x7,1 długości 35,0m, rura stalowa.                                                                    

Czy oferta powinna zawierać koszty wykonania ww. prac przeciskowych pod drogą wraz z 

uzgodnieniami u Zarządcy drogi Wojewódzkiej nr 728. 

Pytanie nr 2 

Co należy rozumieć w pozycji kosztorysowej nr 31 (przedmiar ślepy sieć wodociągowa)” przeciąganie 

rurociągów przewodowych o śr  nominalnej 160mm  przez rury przeciskowe (bez rur przewodowych). 

W kosztorysie nie uwzględniono przecisku rurą osłonową.  

Ad.1. i 2. 

Oferta  winna  obejmować  wykonanie  przecisku   pod  drogą  wojewódzką  nr.  728  rurą  stalową  

Ø273 x 7,1 długości  L = 35 m.  Prawomocną  decyzję  na  wykonanie  przejścia  projektowanego  

wodociągu  pod  droga  wojewódzką  nr.  728  dołączono  do  projektu  sieci  wodociągowej.  Na  

wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  pasie  drogi  nr.  728  Wojewoda  Mazowiecki  wydał  

prawomocną  decyzję  o  pozwoleniu  na  budowę.  Wykonawca  sieci  wodociągowej  dokona  

wszystkich  niezbędnych  uzgodnień  wymaganych  do  realizacji  wodociągu  w  pasie  drogi  

wojewódzkiej  z  wyjątkiem  tych  które  były  wymagane  na  etapie  uzyskiwania  decyzji  o  

pozwoleniu  na  budowę.   

 

Pytanie nr 3 

Jaką średnice rurociągu tłocznego należy uwzględnić w ofercie, kosztorys ślepy kanalizacja sanitarna 

pozycja nr 22 wskazuje na Dn90 PE, a  w projekcie kanał tłoczny jest Dn63 PE rys nr 2 (Plan kanalizacji 

sanitarnej).  

Ad.3. 

Kanał  tłoczny  należy  wykonać  z  rur  o  średnicy  Ø90 PE100 PN10. 

Pytanie nr 4 



Jaki zakres obejmuje wykonania zasilania elektrycznego pompowni ścieków. Brak projektu 

elektrycznego, długość przewodu WLZ od skrzynki pomiarowej do skrzynki sterowniczej oraz średnica 

przewodu elektrycznego.  

Ad.4. 

Zamówienie nie obejmuje wykonania zasilania elektrycznego przepompowni. Zasileniem 

elektrycznym zajmuje się Rejonowy Zakład Energetyczny. 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający będzie naliczał koszty zajęcia pasa drogowego, podczas realizacji budowy, jeśli tak 

to proszę o podanie stawki za m2. 

Ad.5. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w pasie projektowanej drogi gminnej. Gmina nie 

przewiduje pobierania opłat w czasie robót związanych z w/w zadaniem. 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający posiada opinię geologiczną projektowanych sieci wod-kian. 

Ad.6. 

Badania  geologiczne zostały zamieszczone w SIWZ na stronie internetowej . Wykorzystano 

odwierty  dla  potrzeb  budowy  budynków socjalno-komunalnych. 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający będzie wymagał 100% wymiany gruntu po robotach wodno – kanalizacyjnych. 

Ad.7. 

W  ofercie  należy  uwzględnić  wymianę  gruntu  przy  budowie  sieci  i  przyłączy  kanalizacyjnych  i  

wodociągowych.     

 


