
Bestwina, dnia 01.10.2013r. 
ST.271.006.2013 

           

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 
          

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane 

przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: 

 

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina”  
 

1. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę dla etapu II Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Bestwinie. 
 
Ad. 1 W załączeniu pozwolenie na budowę. 

 
2. Prosimy o zamieszczenie aktualnego uzgodnienia z ZUDP starosty Bielskiego. 

 
Ad. 2 Zamawiający nie posiada aktualnego uzgodnienia ZUDP.  
 

3. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień branŜowych. 
 
Ad. 3 Zamawiający posiada uzgodnienia branŜowe, które sporządzone zostały w 
trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.  
 

4. Prosimy o zamieszczenie uzgodnionego pozwolenia wodno prawnego wraz z 
operatem wodno prawnym na przekroczenia cieków kanalizacją sanitarną. 

 
Ad. 4 W załączeniu  pozwolenie wodno-prawne.  

 
5. W związku zapisem w STWiORB str. 5 pkt. 1.5.2.3 prosimy o zamieszczenie 

pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z pompowanej z wykopów. 
 
Ad. 5 Zgodnie z zapisami  pkt. 1.5.2. 3 STWiORB do obowiązków wykonawcy naleŜy 
opracowanie  niezbędnej dokumentacji pozwalającej na  prawidłową realizację 
inwestycji. 
 

6. Prosimy o zamieszczenie operatu dendrologicznego wraz z pozwoleniem na wycinkę. 
 
Ad.6 Zamawiający nie posiada operatu dendrologicznego, uzyskanie pozwolenie na 
wycinkę drzew będzie realizowane na bieŜąco w trakcie trwania kontraktu. Decyzję 
zezwalającą na wycinkę drzew uzyska Zamawiający. 

 
7. W związku z koniecznością wycinki drzew prosimy o informacje kto będzie ponosił 

opłaty środowiskowe za wycinkę drzew i krzewów. 



 
Ad. 7 Opłaty środowiskowe za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 
 

8. Prosimy o zamieszczenie uzgodnienia z PZD znak PZDP-54431/Z/38/438/09 z dnia 
23.04.2009r. wymienione w STWiORB str. 47 pkt. 3.6.2 oraz uzupełnienie  

     dokumentacji o w/w przekroczenie drogi powiatowej. 
 

Ad. 8 Zamawiający zamieszcza uzgodnienie zarządcy dróg powiatowych znak ZDP. 
6853.66.2013.LF3, zapis w STWiORB zostało omyłkowo wpisane, obowiązującym 
uzgodnieniem jest w/w uzgodnienie. 

 
9. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla budowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej i przepompowni ścieków. 
 

Ad. 9 Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. 
 

10.  W związku z rozliczeniem ryczałtowym prosimy o określenie zakresu odcinków 
gdzie przewidywana jest wymiana gruntu pod budowaną kanalizacją sanitarną 
zgodnie z zapisem w STWiORB str. 35 pkt. 2.3.3 

 
Ad. 10 Wykonawca w swojej ofercie cenowej powinien przyjąć taką technologię 
wykonywania robót aby cały zakres przedmiotu zamówienia został prawidłowo 
zrealizowany. Ponadto do obowiązków wykonawcy naleŜy sprawdzenie warunków 
realizacji aby pełen zakres przedmiotu zamówienia został wykonany w cenie 
ofertowej – wynagrodzenie ryczałtowe.   

 
11. W związku z rozliczeniem ryczałtowym prosimy o udostępnienie dokumentacji 

projektowej opisanej w STWiORB str. 27 pkt. 1.2 na podstawie której projektant 
określił zakres stosowania igłofiltrów. 

 
Ad. 11 Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 

 
12. W związku z rozliczeniem ryczałtowym prosimy o uszczegółowienie dokumentacji 

projektowej o lokalizacje odcinków kanalizacji wykonywanych metodą przewiertu. 
 

Ad. 12 Wykonanie robót budowlanych za pomocą technologii bezwykopowej –  
przewierty naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.  
 

13. Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących przewiertów pomiędzy projektem opis 
pkt. 5.4 a przedmiarem poniewaŜ występują rozbieŜności w zakresie materiału i 
średnic rur przewiertowych. 

 
Ad. 13 Wykonanie robót budowlanych za pomocą technologii bezwykopowej – 
przewierty naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. 
 

14. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień dotyczących wykonania przyłączy 
energetycznych zasilających przepompownie ścieków. 

 



Ad. 14 Przyłącze energetyczne zgodnie z obowiązującym prawem wykona dostawca 
energii (Tauron Dystrybycja) na podstawie umowy przyłączeniowej.  
 

15. Prosimy o zamieszczenie projektów przepompowni ścieków zgodnie z opisem 
projektu pkt. 5.5 

 
Ad. 15 Szczegółowa charakterystyka techniczna pompowni została opisana w 
STWiORB – ST 04 pkt.2.9. 
 

16. W związku z rozbieŜnością opisu projektu który przewiduje budowę sieci wraz 
przyłączem i przełączeniem budynku oraz likwidacją osadników, a ogłoszeniem które 
przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej prosimy o jednoznaczne określenie zakresu 
inwestycji na planie zagospodarowania przestrzennego. 

 
Ad. 16 W zakres inwestycji wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączem i przełączeniem budynku do nowo wybudowanej sieci oraz likwidacją 
osadników bezodpływowych. 
 

17. W związku z zapisem SIWZ pkt. 4 prosimy o korektę przedmiaru i wykreślenie 
pozycji 246 „Przejście szczelne przez ścianę budynku" 
 

Ad. 17 Do obowiązków wykonawcy naleŜy przepięcie istniejącej instalacji 
wewnętrznej budynku do nowo wybudowanej sieci. Pozycja przedmiaru pozostaje bez 
zmian  z opisem „Przejścia przez ścianę budynku”. 
 

18. W związku z zapisem opisu projektu pkt. 5.5 prosimy o określenie parametrów 
agregatów przewoźnych oraz uzupełnienie przedmiaru robót. 

 
Ad. 18 W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi dostawa agregatów 
prądotwórczych. 
 

19. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu odtworzenia dróg tłuczniowych i 
asfaltowych. 

 
Ad. 19 Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ 
dokumentacją projektową i uzgodnieniami z zarządcą dróg. 

 
20. W związku z rozliczeniem ryczałtowym prosimy o uszczegółowienie dokumentacji 

projektowej o wykaz odcinków na których w podsypce piaskowej mają być 
umieszczone dreny podłuŜne zgodnie z opisem w STWiORB str.44 pkt. 3.4 
 
Ad. 20 Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 

 
21. Zgodnie ze SIWZ do przetargu Zamawiający określił, Ŝe Wykonawca musi wykazać, 
Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 
(jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami o długości co najmniej 15 km. 



Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jw. w przypadku złoŜenia referencji na 
jednym zadaniu lecz kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub czy moŜna długości 
kanału sanitarnego sumować z kilku zadań? 
 
Ad. 21 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz  przepompowni ścieków, dlatego przedłoŜenie 
referencji potwierdzających budowę kanalizacji deszczowej nie będzie mogło być 
uznane przez Zamawiającego jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie dopuszcza sumowania długości kanału sanitarnego z kilku zadań.             
 

 
 


