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Dotyczy: post ępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Prz ebudow ę drogi 
gminnej ulicy Rybackiej – II i III etap od ulicy Sz kolnej do ulicy Gda ńskiej wraz z ulic ą 
Zabytkow ą i ulic ą Poprzeczn ą w Krynicy Morskiej.”  zamówienie ZP-341/2/2010 
 
           W związku prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wyjaśniam co następuje: 
 
 
 
Dotyczy: Przedmiaru i Projektu Wykonawczego – BranŜa: sanitarna – wod-kan – Kanalizacja 
grawitacyjna w ulicy Poprzecznej D13-D13/5 i części ulicy Rybackiej D13-D28 II etap oraz 
Kanalizacja grawitacyjna w ulicy Zabytkowej D9 - D9/3 i części ulicy Rybackiej D1-D13 III 
etap. 
 

1. Mając na uwadze długość rurociągów, normatywną szerokość umocnionego wykopu 
oraz głębokość posadowienia wynikającą z Projektu Wykonawczego ilości robót 
ziemnych dla wykonania wykopów pod rurociągi, studnie rewizyjne i studzienki 
uliczne wykazane  
w przedmiarze wydają się być za małe. Prosimy o przedstawienie tabeli wyliczeń 
wykopów pod rurociągi, studnie i studzienki uliczne oraz o poprawienie przedmiaru w 
zakresie ilości wykopów i zasypek.  

Odpowiedź 1) 
NaleŜy przyjąć odpowiednia dla pozycji przedmiarowych  

„Etap II” 
- Poz. 2.1 – 1184 m3  
- Poz. 2.2 – 156,6 m3 
- Poz. 2.4 – 255,0 m3 
- Poz. 2.5 – 255,0 m3 
- Poz. 2.6 – 54,0 m3 
- Poz. 2.7 – 1276 m3 
- Poz. 2.8 – 1276 m3 
- Poz. 2.9 – 64 m3 
- Poz. 2.10 – 6,93/100m3   
 
„Etap III” 
- Poz. 2.1 – 507 m3  
- Poz. 2.2 – 149 m3 
- Poz. 2.4 – 128,0 m3 
- Poz. 2.5 – 128,0 m3 



- Poz. 2.6 – 56,0 m3 
- Poz. 2.7 – 607 m3 
- Poz. 2.8 – 607 m3 
- Poz. 2.9 – 56 m3 
- Poz. 2.10 – 4,11/100m3   

Do wyliczenia ilości wykopu i zasypek przyjęto następujące wymiary wykopu. Wykop liniowy 
o pionowych ścianach, szerokość dna 1,2 m dla rurociągów Ø500 i Ø600, 1,0 m dla 
rurociągów Ø300 i Ø400, obsypka 10 cm powyŜej góry rurociągu. 

 
 
2. Mając na uwadze długość rurociągów i normatywną szerokość umocnionego wykopu 

dla danego rurociągu ilości podsypki piaskowej dla montaŜu rurociągów, studni 
rewizyjnych  
i studzienek ulicznych wykazane w przedmiarze wydają się być za małe. Prosimy  
o poprawienie przedmiaru.  

 
Odpowiedź 2) 

Korektę uwzględniono w odpowiedzi na pytanie nr  1  

 
3. Mając na uwadze długość rurociągów i normatywną szerokość umocnionego wykopu 

dla danego rurociągu ilości obsypki piaskowej 30 cm nad rurą dla montowanych 
rurociągów wykazane w przedmiarze są za małe. Prosimy o poprawienie.  

 
Odpowiedź 3) 

Korektę uwzględniono w odpowiedzi na pytanie nr  1 
 

4. Mając na uwadze długość rurociągów i głębokość posadowienia wynikającą z 
Projektu Wykonawczego ilości umocnień dla montowanych rurociągów wykazane w 
przedmiarze są za duŜe. Prosimy poprawienie przedmiaru.  

Odpowiedź 4) 
NaleŜy przyjąć odpowiednia dla pozycji przedmiarowych  

„Etap II” 
Poz. 2.3 – 2194 m2 
 
„Etap III” 
Poz. 2.3 – 1316 m2 

 
5. Zgodnie z Projektem Wykonawczym w obrębie modernizacji ulic występują istniejące 

studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej. Czy modernizacja tych studni do nowej 
niwelety ulic jest przedmiotem niniejszego postępowania? JeŜeli tak to w jakim 
zakresie? Czy istniejące studnie kanalizacji sanitarnej mają być uzupełnione o 
pierścienie odciąŜające tak jak mają studnie kanalizacji deszczowej? WiąŜe się to z 
wymianą płyt nad tymi studniami.  

 
Odpowiedź 5) 
 
NaleŜy przyjąć regulację włazów do rzędnej niwelety nowej drogi bez zastosowania nowych 
pokryw i pierścieni odciąŜających. 
 
 



6. Przedmiar pomija montaŜ tulei ochronnych przy wejściu rurociągów do studni 
rewizyjnych Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tuleje ochronne.  

 
Odpowiedź 6) 
Tuleje przy wejściu rurociągów do studni rewizyjnych stanowią integralną część studni 
rewizyjnej. Koszt tulei uwzględnić w cenie prefabrykatów betonowych.  

 
7. Zgodnie z Projektem Wykonawczym studnie rewizyjne dla rurociągów dn 600 

zaprojektowano z kręgów betonowych dn 1200. Z uwagi na wielkość otworów w 
kręgach studni koniecznych do wykonania dla montaŜu rur wraz z tuleją zachodzi 
obawa o osłabienie konstrukcji kręgów. Czy nie naleŜałoby uwzględnić zastosowania 
studni rewizyjnych  
z kręgów betonowych dn 1500 ?  

 
Odpowiedź 7) 
Nie przewiduje się zmiany średnicy studni rewizyjnych z Ø1200 na Ø1500mm. 

 
8. Załączony do przetargu projekt PBW oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem pompowni 

wód deszczowych i przedmiary dla etapu II i III obejmują 30 kpl. słupów 
oświetleniowych h=8 m  
i 11 kpl. słupów h=6 m. Ilości kabla oświetleniowego, wykopów i rur osłonowych dla 
zakresu robót etapu II i III, wynikające z projektu PBW są znacznie większe niŜ 
podane  
w przedmiarach. Proszę o wyjaśnienie rozbieŜności i podanie prawidłowych ilości.  

Odpowiedź 8) 
 
Projekt budowlany dotyczy całej inwestycji na które zostało wydane pozwolenie na budowę. 
Zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego jest tylko II i III etap. Sąd róŜnice 
ilościowe. 
 
 
PRZEDMIAR - ETAP II "Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i 
ruroci ągów do odprowadzania ścieków"  
Pytanie 9  
pozycja nr 3.4 Zabezpieczenie kabla w ziemi o dł. d o 1,5m - analogia zabezpieczenie 
kolizji z urz ądzeniami podziemnymi   szt. 10  
PROSIMY o wyjaśnienie jakiej branŜy dotyczy ta pozycja czy branŜy energetycznej czy teŜ 
telekomunikacyjnej. 
Odpowiedź 9 
Wycena zabezpieczenia kolizji z istniejącą siecią energetyczną i telekomunikacyjną w 
ramach prac montaŜowych sieci kanalizacji deszczowej winna być ujęta w pracach branŜy 
sanitarnej.  

 
Pytanie 10 
pozycja 3.8 Usuni ęcie kolizji z kablami energetycznymi, telekomunikac yjnymi i wod 
kan kpl. 8  
PROSIMY o uszczegółowienie jakich kolizji dotyczy ww pozycja oraz gdzie zawarte są 
rozwiązania szczegółowe umoŜliwiające jej wycenę 
Odpowiedź 10 
Ilości i rodzaj kolizji wynikają z planu sytuacyjno – wysokościowego z zaznaczonym 
przebiegiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz na profilach podłuŜnych. 



Dodatkowo na profilach zaznaczono kolizje kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz 
z wodociągiem do przełoŜenia. 

 
Pytanie 11 
pozycja nr 4.11 Zabezpieczenie kabla w ziemi o dł. do 1,5m - analogia zabezpieczenie 
kolizji z urz ądzeniami podziemnymi   szt. 9  
PROSIMY o wyjaśnienie jakiej branŜy dotyczy ta pozycja czy branŜy energetycznej czy teŜ 
telekomunikacyjnej. 
Odpowiedź 11 
Wyjaśnienie uwzględniono w odpowiedzi na pytanie nr  9 

 
PRZEDMIAR - ETAP III "Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i 
ruroci ągów do odprowadzania ścieków"  
 
Pytanie 12 
 pozycja nr 3.3 Zabezpieczenie kabla w ziemi o dł. do 1,5m - analogia zabezpieczenie 
kolizji z urz ądzeniami podziemnymi   szt. 29  
PROSIMY o wyjaśnienie jakiej branŜy dotyczy ta pozycja czy branŜy energetycznej czy teŜ 
telekomunikacyjnej. 
 
Pytanie 13 
pozycja 1.4 Usuni ęcie kolizji z kablami energetycznymi, telekomunikac yjnymi i wod 
kan kpl. 2 
PROSIMY o uszczegółowienie jakich kolizji dotyczy ww pozycja oraz gdzie zawarte są 
rozwiązania szczegółowe umoŜliwiające jej wycenę 
 
Pytanie 14 
pozycja nr 4.11 Zabezpieczenie kabla w ziemi o dł. do 1,5m - analogia zabezpieczenie 
kolizji z urz ądzeniami podziemnymi   szt. 6  
PROSIMY o wyjaśnienie jakiej branŜy dotyczy ta pozycja czy branŜy energetycznej czy teŜ 
telekomunikacyjnej. 
Odpowiedź 12, 13, 14 
 Na pytania nr 12, 13, 14 – odpowiedzi analogicznie jak w Etapie II. 

 
Pytanie 15 
PROSIMY równieŜ o wyjaśnienie gdzie zawarte są w projektach szczegóły kolizji 
telekomunikacyjnych oraz czy projekt budowlany był uzgodniony w zakresie kolizji z TP S.A. 
a jeśli tak to gdzie zawarte są uzgodnienia. 
 
Odpowiedź 15 
Nie występują kolizje z siecią telekomunikacyjną wymagające przełoŜenia kabli. Brak  
konieczności uzgadniania projektu w zakresie kolizji z siecią telekomunikacyjną.  

 
 


