
  
 

               Brzeźnio, dn. 22.01.2013r. 

JASTA Sp. z o.o. 
Ul. Zamkowa 1 
68-200 Żary 

Nz. R.271.1.2013        

Dotyczy:  

„Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Rydzew ( z wyszczególnieniem Rydzew A 

i Rydzew B), Pustelnik (Kolonia Gozdeckie), Brzeźnio (Brzeźnio ul. Spacerowa oraz 

Brzeźnio – Pustelnik), Nowa Wieś (Kolonia Nowa Wieś), Barczew, Krzaki”. 

jako etap I zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap 

racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio, mająca na celu poprawę 

warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej”. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 

wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które 

wpłynęły do niego w dniu 21 stycznia 2013 roku. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych 

spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), 

posiadających stosowane 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: 

Stosowanie materiałów PVC dotyczy rur o średnicy ø110 oraz ø90 mm natomiast PE 

stosujemy podczas przecisków sterowanych lub na średnicach mniejszych o ile takie 

występują. 

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: 

Prace należy zaplanować i wykonać zgodnie z projektem. W sytuacjach wyjątkowych zmianę 

sposobu wykonania dopuszcza się jedynie za zgodą kierownika budowy oraz inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. 

3. Czy zawarte podstawy określone w dokumentacji projektowej w zakresie odtwarzania 

nawierzchni odnoszą się tylko do miejsc prowadzenia robót i związanych z nimi 

doprowadzenia nawierzchni oraz otaczania do stanu pierwotnego, czy też do 

całościowych remontów pasów dróg, chodników, ogrodzeń, zieleni ….itp. 

 

Odpowiedź: 

Dotyczy miejsc prowadzenia robót bądź ewentualnych uszkodzeń związanych  

z prowadzonymi pracami. 

 

Czy składający  ofertę ma przewidzieć przywrócenie do stanu poprzedniego wjazdów 

na teren posesji lub innego obiektu kolidujące z trasą przebiegu sieci wodociągowej. 

 

Odpowiedź: 

Tak składający ofertę ma przewidzieć przywrócenie do stanu poprzedniego wjazdów 

na teren posesji lub innego obiektu kolidujące z trasą przebiegu sieci wodociągowych. 

 

4. Czy ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym: 

a. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia 

podsypki 

b. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia 

zasypki. 

c. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia 

nawierzchni pasa drogowego po przeprowadzonych robotach ziemnych. 

d. Ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego. 

Odpowiedź: 

Ad. a-c – w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia 

przez Wykonawcę wymienionych badań. 



  
 

Ad. d Wykonawca zobowiązany jest do  poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa 

drogowego. 

5. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wraz z uzgodnieniami 

projektu organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wraz z uzgodnieniami projektu 

organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji. 

6. Czy Zamawiający stawia wymóg w zakresie utylizacji wyrobów pochodzących  

z rozbiórki nawierzchni (składowania, transportu na składowisko, opłat 

składowiskowych ) 

Odpowiedź: 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy przetransportować w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

7. Czy składający ofertą powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane  

z prowadzeniem nadzoru przez pracowników właściciela (administratora) istniejących 

sieci w pobliżu, których będą realizowane roboty budowlane.            

Odpowiedź: 

Nie. 

 

 

 

         Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego  


