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PYTANIA I ODPOWIEDZ 
Dotyczy zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach”  
Pytanie – 1 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających 
wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, 
atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski? ( m.in. 
Zamawiający wskazuje na realizację sieci wodociągowej z grupy materiałów PVC i PE. Czy po 
spełnieniu powyższego warunku Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla całości zadania jednej 
grupy materiałowej – PE).  
Odpowiedź: 
TAK. Można zastosować rury PE 100 SDR17 RC. 
 
Pytanie - 2 . 
Czy Zamawiający dopuszcza również zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej 
określonej w dokumentacji dla innych odcinków tej sieci? (np. przy występowaniu niekorzystnych 
warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego 
zagospodarowania terenu, występowaniu zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w 
ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową itp.). 
Odpowiedź: 
TAK. Przy czym ilość robót drogowych należy wykonać tak jak w przedmiarze robót. 
 
Pytanie – 3 
Czy zawarte podstawy określone w dokumentacji projektowej w zakresie odtworzenia nawierzchni 
odnoszą się tylko do miejsc prowadzenia robót  i związanych z nimi doprowadzenia nawierzchni oraz 
otoczenia do stanu pierwotnego, czy tez do całościowych remontów pasów dróg, chodników, 
ogrodzeń, zieleni…. itp. 
Czy składający ofertę ma przewidzieć przywrócenie do stanu poprzedniego wjazdów na teren posesji 
lub innego obiektu kolidujące z trasą przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Odpowiedź: 
TAK. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie – 5 
Czy ze  względu na prowadzenie robót w pasie drogowym: 
1 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia podsypki 
2 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia zasypki. 
3 - Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia nawierzchni pasa 
drogowego po przeprowadzonych robotach ziemnych. 
4 – Ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego 
Odpowiedź: 
5.1 – TAK, 5.2 – TAK, 5.3 – TAK, 5.4 – NIE. Przy realizacji gminnych inwestycji  na drogach 
utrzymywanych przez Miasto Kalety nie ma  zajęcia pasa drogowego i opłat z tym związanych. 
 
 
 
 
 
Pytanie – 4 
Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wraz z uzgodnieniami projektu organizacji 
ruchu dla przedmiotowej inwestycji. 
Odpowiedź: 



Jest wykonany projekt czasowej organizacji ruchu. Uzgodnienie projektu pozostawiamy do 
decyzji Wykonawcy. Zamawiający nie będzie żądał tego uzgodnienia. 
 
Pytanie – 5 
Czy Zamawiający stawia wymóg w zakresie utylizacji wyrobów pochodzących z rozbiórki 
nawierzchni (składowania, transportu na składowisko, opłat składowiskowych ) 
Odpowiedź: 
NIE. Materiały rozbiórkowe należy złożyć na gminnym terenie – do 3 km. 
 
 
Pytanie – 6 
Czy składający ofertę powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane z prowadzeniem nadzoru 
przez pracowników właściciela (administratora) istniejących sieci w pobliżu, których będą 
realizowane roboty budowlane. 
Odpowiedź: 
TAK 
 
 
Nowe pytanie NR 1. 
 
Po przeprowadzonej w dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2013 r. wizji w terenie stwierdzamy, iż istnieje 
możliwość  wykonania w/w zadania metodą bezwykopową, co przyśpieszy realizację zadania i 
pozwoli uniknąć utrudnień w ruchu. Pomimo przyjęcia technologii bezwykopowej wykonania w/w 
zadania deklarujemy wymianę nawierzchni dróg i chodników zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 
W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii 
bezwykopowej – przewiertu sterowanego z rur PE100 SDR17 RC? 
Odpowiedź: 
TAK. Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą bezwykopową. 
ROBOTY DROGOWE NALEŻY WYKONAĆ W ILOŚCI WYMIENIONEJ  
W PRZEDMIARACH ROBÓT NIEZALEŻNIE OD TECHNOLOGII WYKONANIA. 
 
Nr 2 
Czy należy wykonać badanie wody i uzyskać pozytywny wynik w autoryzowanym laboratorium ? 
Odpowiedź: 
TAK, w ramach realizacji tej inwestycji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


