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dot. zadania. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie 

Gminy Kietrz – Krotoszyn”.  

 

Na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych 

(Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań do SWZ 

oraz wyjaśnienia.  

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności: 

1). Studnia rozprężna S01 wg Opisu Technicznego to studnia betonowa Ø 1000 mm, natomiast 

wg punktu 5.2 Specyfikacji Technicznej to studnia betonowa Ø 1200 mmm. Prosimy                     

o wyjaśnienie którą ująć w wycenie?  

Odp. Należy założyć studnię betonową   Ø 1000 mm.  

2). Wg profili kanalizacji sanitarnej oraz rysunków planu zagospodarowania terenu ilość studni 

betonowych wynosi 16 szt., natomiast wg przedmiaru i opisu technicznego ilość studni to 17 

szt. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odp. Proszę w wycenie ująć 16 szt studni.  

3). Brak w przedmiarze robót ujętej 1 szt. zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego oraz         

1 szt. zaworu spustowego. Prosimy o wyjaśnienie i dodanie tego  zakresu do  przedmiaru robót. 

Prosimy również o wyjaśnienie  czy powyższe zawory należy zabudować w studniach 

betonowych czy bezpośrednio w ziemi?  

Odp. Należy ująć 1 szt. zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego i 1 szt. zaworu 

spustowego. Zawory te należy zabudować w studniach betonowych. 

4). Zgodnie z rysunkiem 8/IS – Profil studnie PP – S36, w studni S34 występuję podłączenie 

PVC Ø 200, do budynków 8-13 ul. Krotoszyn, natomiast zgodnie z rysunkiem 4/IS – 

Zagospodarowanie – studnie PP-S36, brak takiego podłączenia. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp. Należy ująć również  podłączenie PCV  Ø 200  budynków  8-13. 

 

 



 Pytanie 2: 

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na zadanie "Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz–Krotoszyn" proszę o: 

1). Przekazanie danych technicznych kaskady przy studni istniejącej (pozycja 14 przedmiaru 

robót) 

Odp. Zamawiający nie dysponuje danymi technicznymi kaskady.  

2). Udostępnienie dokumentacji geotechnicznej terenu (szczególnie dla miejsca usytuowania 

przepompowni ścieków). 

Odp. Zamawiający nie wykonywał dokumentacji geotechnicznej.  

3). Przekazanie schematu i opisu szafy sterowniczej przepompowni. 

Odp. Zamawiający nie dysponuje schematem i opisem szafy sterowniczej przepompowni. 

4). Udzielenie informacji czy Gmina Kietrz ma jakiś monitoring do którego należało by się 

wpiąć, czy wykonać monitoring niezależny. 

Odp. Należy wykonać w zakresie niezależny monitoring pracy.  

5). Potwierdzenie, że Inwestor udostępni na terenie przepompowni punkt włączenia instalacji 

przepompowni do sieci energetycznej (przyłącze).  

Odp. Włączenie instalacji przepompowni do sieci energetycznej (przyłącze) po tronie 

Wykonawcy. Umowa o dostawę energii elektrycznej zostanie podpisana przez Inwestora.  

Pytanie 3: 

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na zadanie "Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Kietrz–Krotoszyn" proszę                

o uzupełnienie pozycji 39 przedmiaru robót o wartość przedmiaru. Biorąc pod uwagę 

konieczność złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego wielkość ta powinna być 

określona w przedmiarze robót. 

Odp. Do pozycji 39 przedmiaru robót należy przyjąć wartość: 1 600m2.   
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