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Radzymin, dnia 06.10.2017 r. 

Odpowiedzi na pytania 

do Zapytania ofertowego dotyczącego postępowania:  

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radzyminie – Żółty FIDIC” 

Pytania z dnia 04.10.2017r. i odpowiedzi: 

Pytanie 1 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

1. Zgodnie z zapisami pkt. 1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Część III Zapytania Ofertowego) 

podane długości sieci i ilość pompowi są przybliżone, wynikają z koncepcji skanalizowania i 

zwodociągowania ulic uwzględnionych w ramach zamówienia. Ostateczna długość sieci, ilość 

pompowni i odgałęzień wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.   

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie ewentualne koszty z 

tytułu zmiany rozwiązań zaproponowanych przez Zamawiającego. 

Pytanie 2 

 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

- dla kanalizacji w ul. Kossaka  

2. Zgodnie z punktem 1.4.2. części III SIWZ kanalizację w ul. Kossaka należy włączyć „do istniejącej 

studni w ul. W. Witosa. Włączenie należy wykonać przeciskiem pod asfaltem (bez naruszenia 

nawierzchni asfaltowej, gdyż jej naruszenie będzie wiązało się z odtworzeniem przez Wykonawcę 

całego skrzyżowania. Ze względu na to, że ul. Witosa jest na gwarancji należy uzyskać zgodę na 

odtworzenie od firmy która ją wybudowała). Istniejące odgałęzienie DN 160 należy zabetonować 

betonem. Alternatywnie dopuszcza się włączenie do istniejącego odgałęzienia DN200 pod warunkiem 

ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego w działce prywatnej nr 89 obr. 01-06”. 
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Włączenie kanalizacji w ul. Kossaka do wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej DN 200mm w 

kierunku działki ew. nr 89 z obr. .... , która obecnie jest własnością prywatną, jest opcją alternatywną. 

W celu wybudowania kanalizacji w przedmiotowej działce konieczne jest uzyskanie wszelkich 

wymaganych decyzji, pozwoleń, zgód, w tym uzyskanie służebności na działce prywatnej. Wszelkie 

koszty z tego tytułu spoczywają na Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania 

kanalizacji w sposób opisany w PFU na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaproponowania innego 

rozwiązania umożliwiającego skanalizowanie posesji zlokalizowanych w ul. Kossaka oraz pozyskanie 

wymaganych zgód, decyzji, pozwoleń.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót uwzględnionego w zakresie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z zakresu przedmiotu zamówienia budowy 

kanalizacji w ul. Kossaka. Wykonawca odpowiada za dobór rozwiązań z uwzględnieniem parametrów 

wymaganych czyli takich, które są wymienione w Zapytaniu ofertowym. 

 

Pytanie 3 

 

 

Odpowiedź na pytanie 3 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót uwzględnionego w zakresie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z zakresu przedmiotu zamówienia budowy 

kanalizacji w ul. Królewskiej. Wykonawca odpowiada za dobór rozwiązań z uwzględnieniem 

parametrów wymaganych czyli takich, które są wymienione w Zapytaniu ofertowym. 

Pytanie 4  

 

Odpowiedź na pytanie 4 

4. Zamawiający nie przewiduje konieczności odtworzenia nawierzchni skrzyżowań ul. Witosa z ul. 

Kossaka i ul. Witosa z ul. Królewską. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 

powodujących konieczność rozbiórki nawierzchni na ww. skrzyżowaniach przejścia przez jezdnie 

asfaltowe, w tym odtworzenie nawierzchni należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Zarządcy Drogi, 

które Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wszelkie koszty z tego tytułu, w tym m.in. dotyczące 

pozyskania wymaganych zgód, pozwoleń, decyzji oraz koszty wykonania ww. prac spoczywają na 

Wykonawcy. 
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Pytanie 5 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

5. Zagłębienia kanału: 

- dla zlewni w ul. Batalionów Chłopskich – rzędna dna zaprojektowanej studni kanalizacyjnej 84,95 m 

n.p.m. 

- dla kanału w ul. Kossaka- rzędna dna istniejącej studni na kanale w ul. W. Witosa – 85,65 m n.p.m.; 

alternatywnie rzędna końcówki odgałęzienia DN 200 -85,73 m n.p.m. 

- dla kanału w ul. Królewskiej - rzędna końcówki odgałęzienia DN 200 – 84,82 m n.p.m. 

Przed przystąpieniem do opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien sprawdzić 

zgodność podanych danych zrzędnymi w terenie. 

 

Pytanie 6 

 

Odpowiedź na pytanie 6 

6. Zamawiający dysponuje orientacyjnymi danymi w zakresie zagłębienia i rzędnej posadowienia 

gazociągu wysokiego ciśnienia w ul. Batalionów Chłopskich. Według danych z realizacji kanału w ul. 

Bażanciej gazociąg posadowiony jest na rzędnej 85,17m n.p.m. Niemniej jednak na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych danych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym aktualnych map do celów projektowych, potwierdzenia 

rzeczywistych rzędnych posadowienia gazociągu, warunków wydanych przez właściciela/ zarządcę 

gazociągu wysokiego ciśnienia, niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii wymaganych przepisami 

prawa - wszelkie koszty wynikające z powyższego Wykonawca uwzględni w Cenie oferty.  

 

 

Zamawiający: 

Prezes Zarządu 

Małgorzata Klimkiewicz-Król  

 


