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PUBLICZNE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI WYKONAWCÓW

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 2
Zamawiający POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością informuje, że
w postępowaniu znak: pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej
w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk„
wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada:
Pytanie / wniosek nr 5
Proszę uprzejmie o informację, w jakim programie kosztorysowym został sporządzony
"Nietków przedmiar robót" …. .
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wiedzy z jakiego programu kosztorysującego
korzystał projektant.
Pytanie / wniosek nr 6
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać tylko i wyłącznie sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej bez sieci wodociągowej ?
Odpowiedź:
Tak . Sieć wodociągowa nie jest objęta SIWZ.
Pytanie / wniosek nr 7
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać przyłącze energetyczne do
ZK ? Jeśli tak to jakiej długości ?
Odpowiedź:
Nie . Przyłącze energetyczne jest objęte innym projektem.
Pytanie / wniosek nr 8
Prosimy o udostępnienie kosztorysów ofertowych dla powyższego projektu i zadania.
Odpowiedź:
"Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja budowlana lub treść Programu
funkcjonalno użytkowego wraz z towarzyszącymi tym dokumentom załącznikami. Z
uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt
budowlany i projekty wykonawcze. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym,
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków
i Sudoł w Gminie Czerwieńsk”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4. "Środowisko i kultura" Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa"
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a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. W przypadku różnic pomiędzy tymi
dokumentami dokumentem pierwszym jest projekt budowlany i wykonawczy."
Pytanie / wniosek nr 9
Prosimy o potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia iż z uwagi na duży ciężar
własny zbiornik pompowni z polimerobetonu nie wymaga dodatkowego balastowania
mimo posadowienia w trudnych warunkach gruntowo wodnych.
Odpowiedź:
Tak nie wymaga dodatkowego balastowania.
Uwaga: Pytania 6-9 odnoszą się do projektu budowlanego budowy sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przepompownią ścieków
dla osiedla mieszkalnego jednorodzinnego w Leśniowie Wielkim (dz. 223/3, 223/5,
223/9, 223/14, 223/17, 223/25)
Pytanie / wniosek nr 10
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać tylko i wyłącznie sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej bez sieci wodociągowej ?
Odpowiedź:
Tak . Sieć wodociągowa nie jest objęta SIWZ.
Pytanie / wniosek nr 11
Prosimy o informacje dotyczące przydomowej przepompowni ścieków w celu
prawidłowego skalkulowania oferty.
Odpowiedź:
Nie występuje w SIWZ i nie jest objęta projektem.
Pytanie / wniosek nr 12
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy doprowadzić energie elektryczną do
szafy sterującej przepompowni przydomowej ? Jeśli tak to prosimy o podanie miejsca
wpięcia złącza kablowego, ilości metrów przewodu energetycznego do ułożenia w
ziemi i jego parametrów.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie / wniosek nr 13
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać przyłącza kanalizacyjne fi
160 i zakończyć studzienkami fi 315 ?
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Odpowiedź:
Nie. Przyłącza kanalizacyjne fi 160 należy wykonać do granicy działki .Bez
budowy studzienek fi 315.
Pytanie / wniosek nr 14
Czy zamawiający ma wiedzę odnośnie drożności rowów melioracyjnych położonych
przy prowadzonej inwestycji co będzie niezbędne do odprowadzenia dużych ilości wód
z pompowań ?
Odpowiedź:
Nie posiada wiedzy.
Uwaga: Pytania 10-14 odnoszą się do projektu budowlanego sieci i przyłączy
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Leśniów Wielki (dz. 217/3, 680/4, 679/6, 680/8,
680/12).
Pytanie / wniosek nr 15
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać tylko i wyłącznie sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bez sieci wodociągowej ?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie / wniosek nr 16
Prosimy o usunięcie nazw własnych materiałów w punkcie2.0 Kanalizacja sanitarna w
szczególności rur kanalizacyjnych z polipropylenu i studni rewizyjnych z tworzywa
sztucznego o średnicy fi l000mm. Zastosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu
zamówienia może być przedmiotem zarzutu o nieuczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Nazwy podano jako przykład w opracowaniu projektowym. Zamawiający
wymaga zastosowania materiałów zgodnie z opisem SIWZ i normami.
Pytanie / wniosek nr 17
Prosimy o przedstawienie planu sytuacyjnego na mapie dotyczącego odtworzenia
nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej z zaznaczeniem ulic, długości i szerokości
odtworzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni na całej długości realizowanej
inwestycji ulicy Żwirowej w Nietkowie zgodnie z projektem.
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Pytanie / wniosek nr 18
Czy w ramach przedmiotowego zadania odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy
wykonać również pod wiaduktem kolejowym ?
Odpowiedź:
Zamawiający zaleca zastosowanie technologii bezwykopowej . Nie wymaga
odtworzenia nawierzchni.
Pytanie / wniosek nr 19
Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać przed złożeniem warstwy
ścieralnej wyrównanie z mieszanki asfaltowej ? Jeśli tak to jakiej grubości ma być to
wyrównanie 2, 3, 4 cm ?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem oraz projektem.
Pytanie / wniosek nr 20
Po wykonaniu kilku otworów wiertniczych do głębokości 3m poniżej powierzchni terenu
stwierdzamy, że zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości od1,0 -1,4 m
poniżej terenu, a budowa geologiczna jest złożona. Podczas prac natrafiono na piaski,
piaski gliniaste przewarstwieniami piasków. W związku z powyższym uważamy, ze
zasadne jest zwiększenie w pozycjach przedmiaru ilości igłofiltrów o około 600szt.
Oraz uwzględnienie obsypki. Wynika to z konieczności wypłukiwania igłofiltrów na 3/4
długości ulicy Żwirowej przynajmniej jednostronnie wraz z obsypką, a miejscami nawet
obustronnie. Przy tak złożonych warunkach gruntowo wodnych wydłuża się również
czas potrzebny na prawidłowe odwodnienie gruntu pod wykonanie niezbędnych prac
montażowych dlatego uważamy za zasadne wydłużenie w przedmiarze robót godzin
pompowania do 1200 godzin Prosimy o ustosunkowanie się.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie / wniosek nr 21
Po wizji lokalnej w terenie i rozmowach z mieszkańcami ulic oraz po wynikach z
wykonanych badań geologicznych stwierdzamy, że przynajmniej 50% gruntów nie
będzie nadawało się do ponownego wbudowania ze względu na brak możliwości ich
zagęszczenia. W związku z tym prosimy o dodanie w przedmiarach ilości gruntów do
wymiany.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu prac biorąc pod uwagę
możliwości technologiczne wykonania zadania.
Pytanie / wniosek nr 22
Czy zamawiający ma wiedzę odnośnie drożności rowów melioracyjnych położonych
przy prowadzonej inwestycji co będzie niezbędne do odprowadzenia dużych ilości wód
z pompowań ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.
Uwaga: Pytania 15-22 odnoszą się do projektu budowlanego Sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna, grawitacyjna dla osiedla mieszkaniowego w Nietkowie ulica
Żwirowa. Dz. 259, 264, 265, 1121, 1123/2.
Czerwieńsk dnia 29 września 2020 r.
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