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Tuchów, 13.05.2020r. 
L.Dz. DIR/273/PZ/P/ZP5-20/05/2020/517 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-5/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
gminie Tuchów”. Postępowanie prowadzone w częściach. Znak postępowania ZP-5/20. 

 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane pytania do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
wraz z przyłączami w gminie Tuchów”. 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną zrealizowanych lub zaprojektowanych 
inwestycji na obszarach objętych postępowaniem przetargowym dla części 1, 2 oraz 3? Jeżeli tak to 
prosimy o udostępnienie. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że posiada dokumentację geologiczną dla części 3. W załączeniu 
przekazujemy dokumentację, w której jesteśmy posiadaniu. Jeżeli Wykonawca uzna że opracowanie 
to jest nie wystarczające, uzupełnienie bądź wykonanie nowej dokumentacji należy uwzględnić 
w cenie ofertowej. 
Dla części 1 i 2 Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Zgodnie z zapisami SIWZ 
opracowanie takiej dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający posiada wstępne zgody właścicieli działek na których zostały zlokalizowane w 
Koncepcji przepompownie ścieków dla części 1 i 2 oraz 3? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że nie posiada zgód właścicieli działek na których zostały zlokalizowane 
zgodnie z opracowaniem koncepcyjnym przepompownie ścieków. Uzyskanie zgód za równo dla 
lokalizacji przepompowni jak i przebiegów sieci leży po stronie Wykonawcy. Przy lokalizacji 
przepompowni należy wziąć pod uwagę fakt, że działka taka musi mieć uregulowany stan prawny 
oraz dojazd z drogi publicznej. 
 



Pytanie 3. 
Według Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ zakres 
prac projektowych oraz budowlanych dla części 1 obejmie swoim zakresem: 
 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km, 
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km 
 dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – 2 kpl. 

 
natomiast załączona do PFU koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej po analizie długości 
wrysowanej sieci wskazuje na zakres: 
 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 2,3 km, 
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,25 km 
 dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – 1 kpl. 

 
Prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyjaśnia że do wyceny należy przyjąć zakres wskazany w OFU oraz opisie przedmiotu 
zamówienia w SIWZ a mianowicie: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km, 
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km 
 dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – 2 kpl. 

Ostateczne długości rurociągów i ilości przepompowni będą znane dopiero po wykonaniu map 
sytuacyjno – wysokościowych oraz uzgodnieniu przebiegów sieci w terenie. 
 
Pytanie 4. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie: 
Pkt 1.10.3 Studnie kanalizacyjne 

a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne 
„Studnie wyposażyć w stopnie złazowe metalowe CrNi. Połączenie studzienek z rurami 
przewodowymi należy realizować za pomocą uszczelki z opaską metalową nierdzewną”. 
Prosimy o podanie dodatkowego opisu dotyczącego zastosowania ww. elementów, szczegółowych 
parametrów i kart katalogowych. 
 

f. Pokrywy i włazy kanałowe 
„Na wszystkich studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy kanałowe żeliwne z 
żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z normami PN-EN124, PN-EN 
877, PN-EN 1253, z logo Zamawiającego oraz zabezpieczeniem przeciw kradzieży”. 
Prosimy o wyjaśnienie czy zapis dotyczący włazów żeliwnych o średnicach 400mm, 60omm oraz 
800mm. 
 



g. Filtry antyodorowe podwłazowe do włazów o średnicach 400mm, 600mm lub 
800mm 

„Filtry mają mieć zastosowanie przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych (w 
studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków i szambach)”. 
Prosimy o wyjaśnienie na których elementach sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować filtry 
antyodorowe podwłazowe. 
 
Odpowiedź. 
Pkt 1.10.3 Studnie kanalizacyjne 

a. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej, rewizyjne 
Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: 
„Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Połączenie studzienek z rurami przewodowymi 
należy realizować w sposób szczelny, za pomocą uszczelki”. 
 

f. Pokrywy i włazy kanałowe 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący włazów żeliwnych dotyczy studni o średnicach 400mm, 
600mm oraz 800mm. 
 

g. Filtry antyodorowe podwłazowe do włazów o średnicach 400mm, 600mm lub 
800mm 

Zamawiający wyjaśnia że filtry antyodorowe podwłazowe należy zastosować w studzienkach 
kanalizacyjnych rozprężnych o średnicach zgodnie z projektem oraz na przepompowniach ścieków. 
Zapis o montażu filtrów w szambach, znalazł się omyłkowo. 
 
 
Załączniki: 

 dokumentacja geotechniczna dla części 3 
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