
Miastków Kościelny, dnia 13.02.2013 roku 

IZP. 271.1.7.2013  

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję:  

Pytanie Nr 1:  

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej uzgodnień dokumentacji technicznej z 

ZDP w Garwolinie prosimy o wyjaśnienie czy na odcinku od Szkoły Podstawowej w 

Oziemkówce do skrzyżowania z drogą gminną w Oziemkówce na długości około 1600m 

należy ułożyć na poboczu chodnik z kostki brukowej. Jeżeli tak to prosimy o podanie 

szerokości chodnika oraz skład jego warstw konstrukcyjnych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przetarg nieograniczony dotyczy tylko wykonania sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz wykonania przyłączy 

kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka zgodnie z załączonymi 

przedmiarami robót.  

Z poważaniem  

Wójt Gminy Miastków Kościelny  

Jerzy Jaroń  

Miastków Kościelny, dnia 13.02.2013 roku 

IZP. 271.1.6.2013 

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję: 

Pytanie Nr 1: 

Przedmiar robót dotyczący rurociągów nie jest zgodny ze SIWZ, które wartości należy przyjąć 

za prawidłowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie długości: 

Lp

. 

Zapisy SIWZ 

(m) 

Zapisy  

w Ogłoszeniu  

o przetargu 

nieograniczonym(

m) 

Zapisy w 

projekcie 

budowlany

m 

(m) 

Zapisy  

w 

przedmiarz

e robót 

(m) 

Uwagi 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Starym Miastkowie 



1.  4942,50m 

-kanał 

grawitacyjny 

PVC 200 

długości 

2475,50m,  

kanał tłoczny 

PE Ø125 o 

długości 

2467,0m 

4942,50m 

-kanał 

grawitacyjny PVC 

200 długości 

2475,50m,  

kanał tłoczny PE 

Ø125 o długości 

2467,0m 

4942,50 

-kanał 

grawitacyj

ny PVC 200 

długości 

2475,50m,  

kanał 

tłoczny PE 

Ø125 o 

długości 

2467,0m 

4942,50m 

Zlewnia do 

OŚ 

PVC200L 

288,0m 

Kanał 

tłoczny 

PE125L 

2097,0m 

Zlewnia do 

P1 

PVC200L 

2187,50m 

PE125L 

370,0 

Podsumowując: 

Łączna długość sieci: 

4942,50m 

Kanał grawitacyjny PVC 

200 długości 2475,50m 

(288,0m+2187,50m) 

kanał tłoczny PE Ø125 o 

długości 2467,0m 

(2097,0m+370,0m) 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Oziemkówce 

2.  3922,0m 

- kanał 

grawitacyjny 

PVC 200 o 

długości: 2 

609,0m, 

kanał tłoczny 

PE Ø110 o 

długości 1 

313,0m 

3922,0m 

- kanał 

grawitacyjny PVC 

200 o długości: 2 

609,0m, kanał 

tłoczny PE Ø110 o 

długości 1 

313,0m 

3922,0m 

- kanał 

grawitacyj

ny PVC 200 

o długości: 

2 609,0m, 

kanał 

tłoczny PE 

Ø110 o 

długości 1 

313,0m 

3922,0m 

- kanał 

grawitacyj

ny PVC 200 

o długości: 

2 609,0m, 

kanał 

tłoczny PE 

Ø110 o 

długości 1 

313,0m 

- 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Starym Miastkowie 

3.  Przyłącza PVC 

160 długości 

1 779,0m 

wraz z 

przydomowy

mi 

pompowania

mi ścieków – 

5 sztuk wraz 

z 

Przyłącza PVC 160 

długości 1 

779,0m wraz z 

przydomowymi 

pompowaniami 

ścieków – 5 sztuk 

wraz z 

przewodami 

tłocznymi PE 50 L 

długości 125,50m 

Długość 

przyłączy 

PVC160L 

1779,0m 

Przewody 

PE 50L 

125,50m 

Przydomo

we 

Kanały 

boczne 

391,50m 

Przewody 

PE 50L 6m 

Przyłącza 

kanalizacji 

sanitarnej: 

Podsumowując: 

Długość przyłączy 

PVC160L 1779,0m 

(391,50m+1387,50m) 

Przewody PE 50L 

125,50m (6m+119,50m) 

Przydomowe 

pompownie ścieków 5 



przewodami 

tłocznymi PE 

50 L długości 

125,50m dla 

potrzeb 

odprowadzan

ia ścieków 

bytowo-

gospodarczyc

h z posesji 

dla potrzeb 

odprowadzania 

ścieków bytowo-

gospodarczych z 

posesji 

pompowni

e ścieków 

5 sztuk.  

PVC160L 

1387,50m 

PE50L 

119,50m 

Przydomo

we 

pompowni

e ścieków 

5 kpl. 

sztuk. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Oziemkówce: 

4.  Przyłącza 

długości 1 

731,50m 

wraz z 

przydomowy

mi 

pompowania

mi ścieków – 

3 sztuki wraz 

z 

przewodami 

tłocznymi dla 

potrzeb 

odprowadzan

ia ścieków 

bytowo-

gospodarczyc

h z posesji. 

Przyłącza długości 

1 731,50m wraz z 

przydomowymi 

pompowaniami 

ścieków – 3 sztuki 

wraz z 

przewodami 

tłocznymi dla 

potrzeb 

odprowadzania 

ścieków bytowo-

gospodarczych z 

posesji. 

Długość 

przyłączy: 

PVC160 

1608,50m 

PVC200 

29,50m 

PE50 

93,50m 

Liczba 

pompowni 

ścieków: 3 

sztuki 

Przewody 

boczne 

zlewnia P1:  

PVC: 

191,0m 

PVC 200: 

3m 

Przewody 

boczne 

zlewnia P2: 

PVC 

164,0m 

Przyłącza 

kanalizacji 

sanitarnej: 

Zlewnia P1: 

PVC 160L 

730,0m 

PVC 200L 

26,50m 

PE50L 

93,50m 

Przydomo

we 

pompowni

Podsumowując: 

Na przyłącza długości 

1731,50m  

składają się następujące 

długości: 

1608,50m+29,50m+93,

50m 

Poprzez zapis w SIWZ 

oraz ogłoszeniu  

„Przyłącza długości 1 

731,50m wraz z 

przydomowymi 

pompowaniami ścieków 

– 3 sztuki wraz z 

przewodami tłocznymi 

dla potrzeb 

odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych 

z posesji” należy 

rozumieć zsumowaną 

długość poszczególnych 

wielkości składającą się 

na długość: 1731,50m 

j.w. 



e ścieków 

3 sztuki. 

Zlewnia P2: 

PVC 160L 

523,50m 

Pytanie Nr 2: 

Czy przedmiar robót zatytułowany „Przewody boczne” należy uwzględniać w cenie za 1mb 

sieci bądź kanalizacji (zgodnie z zał. Do SIWZ)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że inwestycja składa się z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka. 

Dla przyłączy przedmiar robót składa się z dwóch elementów: „przewodów bocznych” oraz 

„przyłączy”. 

Wartość z kosztorysu dotyczącego pozycji „przewody boczne” należy uwzględnić w kwocie 

dotyczącej wykonania przyłączy. 

Pytanie Nr 3: 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych w terenie 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do właściwego zarządcy drogi o zajęcie pasa 

drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą naliczane na podstawie Uchwały Rady 

Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz przepisów związanych. 

Pytanie Nr 4: 

Czy zamawiający dopuszcza bezwykopową metodę budowy kanalizacji grawitacyjnej i 

tłocznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej metodą 

bezwykopową. 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Miastków Kościelny 

Jerzy Jaroń 



Miastków Kościelny, dnia 12.02.2013r. 

 

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję: 

Pytanie Nr 1: 

Przedmiar przewiduje wykonanie ogrodzenia pompowni P1 w miejscowości Oziemkówka, 

natomiast w udostępnionej dokumentacji projektowej nie przewiduje się tego typu prac. 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wykonać ogrodzenie pompowni oraz  

o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu pompowni 

P1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać ogrodzenie pompowni P1 – 

ogrodzenie o długości 20 m, z bramą wjazdową i furtką.  

Zagospodarowanie pompowni w załączniku graficznym. 

Pytanie Nr 2: 

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa nie zawiera profili kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.  

Kanał ciśnieniowy został uznany przez projektanta za obiekt budowlany o prostej konstrukcji 

i należy wykonać go zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i częścią opisową 

dokumentacji.  

Pytanie Nr 3: 

Prosimy o udostępnienie profili przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa nie zawiera profili przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

Przyłącza kanalizacyjne zostały uznane przez projektanta za obiekt budowlany o prostej 

konstrukcji i należy wykonać je zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i częścią 

opisową dokumentacji.  

Pytanie Nr 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej metodą bezwykopową? 

Odpowiedź: 



Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej metodą bezwykopową. 

Pytanie Nr 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogę metodą rozkopu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania przejść poprzecznych przez drogę 

metodą rozkopu. Przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie Nr 6: 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych w terenie 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do właściwego zarządcy drogi o zajęcie pasa 

drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą naliczane na podstawie Uchwały Rady 

Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz przepisów związanych. 

Pytanie Nr 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych rurami ochronnymi 

polietylenowymi? 

Odpowiedź: 

Przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie Nr 8: 

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono występowanie drzew na trasie projektowanej 

kanalizacji sanitarnej. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada decyzję na 

ich wycinkę? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót określono wycinkę drzew wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnej.  

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada decyzji zezwalającej na wycinkę 

drzew. W razie konieczności Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew w trakcie 

realizacji inwestycji. 

Zamawiający  

Pytanie Nr 9: 

Prosimy o informację czy na trasie kanalizacji występują obiekty architektury sakralnej. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na trasie kanalizacji sanitarnej nie występują obiekty architektury 

sakralnej. 

Pytanie Nr 10: 

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iż cześć kanalizacji będzie przechodzić przez 

drogi gruntowe oraz w poboczach dróg asfaltowych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji 

odtworzeniowej tych dróg oraz poboczy. 

Odpowiedź: 

Grunt w pasie drogi gruntowej i poboczu dróg asfaltowych po wybudowaniu kanalizacji 

należy zagęścić zgodnie z dokumentacją projektową. Na pewnych długościach należy 

wykonać umocnienie skarpy rowu płytami EKO. 

Inwestor nie posiada dokumentacji na odtworzenie drogi gruntowej i pobocza dróg 

asfaltowych. 

Pytanie Nr 11: 

Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku nie dotrzymania terminu z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy (np. brak zgody właściciela prywatnej posesji na wejście w 

teren). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że terminy zakończenia poszczególnych elementów zadania tj. 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonania przyłączy zostały tak zaproponowane, 

aby była faktyczna możliwość wykonania inwestycji w terenie  

i opracowania stosowanych dokumentów do oddania inwestycji Zamawiającemu. 

W przypadku części zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych na działkach 

prywatnych Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie mu 

przedstawione zestawienie przyłączy kanalizacyjnych, które będą wykonywane  

i na których budowę Zamawiający uzyskał od właścicieli nieruchomości prawo do 

dysponowania tą nieruchomością. W przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego 

pisemnej zgody właściciela nieruchomości, na której zostało zaprojektowane przyłącze - 

Zamawiający informuje, że przyłącze to nie będzie wykonywane. 

Zamawiający nie widzi konieczności przedłużania terminu wykonania poszczególnych części 

zadania, ponieważ Zamawiający dochowa staranności aby wybrany Wykonawca po 

podpisaniu umowy otrzymał wykaz wszystkich przyłączy do wykonania. 

Pytanie Nr 12: 

Prosimy o informację po czyjej stronie będą ewentualne odszkodowania za przejście przez 

pola uprawne, prywatne działki, sady. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zadania odpowiada za doprowadzenie posesji do 

stanu istniejącego przed przystąpieniem do wykonania robót. Zgodnie z zapisami §7 

istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca do 

dokumentów odbiorowych zobowiązany będzie dołączyć: „podpisane oświadczenia  

wszystkich właścicieli działek, na których wykonywane było przyłącze kanalizacyjne  

o doprowadzeniu terenu do należytego stanu”. 

W związku z powyższym za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania inwestycji odpowiada 

Wykonawca. 

Pytanie Nr 13: 

Prosimy o podanie podziału dróg na gminne, powiatowe, krajowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że inwestycja prowadzona jest wzdłuż dróg powiatowych oraz 

jednej drogi gminnej oznaczonej numerem 1345/1 prowadzącej przez wieś Stary Miastków. 

Pytanie Nr 14: 

Czy Zamawiający potwierdza rozliczenie kontraktu jakoobmiarowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapisy § 5 istotnych postanowień umowy – stanowiących 

Załącznik Nr 5 do SIWZ dokładnie precyzują sposób rozliczenia inwestycji. 

Zgodnie z tymi zapisami strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla sieci kanalizacyjnej w 

wysokości zgodniej z przyjętą ofertą Wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za pomocą obmiaru wykonanych prac przy budowie 

sieci kanalizacyjnej. 

W zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo-

ilościowe tj. wg. cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i faktycznie wykonanej 

ilości prac dla przyłączy kanalizacyjnych w wysokości zgodniej z przyjętą ofertą Wykonawcy. 

Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym są 

stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

Rozliczenie wykonanych robót w zakresie przyłączy kanalizacyjnych odbywać się będzie na 

podstawie obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru na 

podstawie cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie 

ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. 

Zamawiający zastrzegł  sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót.  



W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających przy budowie 

przyłączy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, rozliczenie 

nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego, w przypadku braku takich cen w oparciu o normy z KNNR, ceny 

czynników produkcji i narzuty z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny materiałów wg faktur 

zakupu, lecz nie wyższe niż ceny średnie publikowane w zeszytach SEKOCENBUD, brakujące 

ceny sprzętu wg cennika Wykonawcy, lecz nie wyższe niż ceny średnie publikowane w 

zeszycie SEKOCENBUD. 

Pytanie Nr 15: 

Prosimy o informację czy na terenie gminy Miastków Kościelny działa już system sterowania i 

powiadamiania pompowni ścieków. Jeżeli tak to prosimy o podanie kto jest jego 

administratorem, oraz jaki jest koszt wpięcia jednej przepompowni do istniejącego systemu. 

Odpowiedź: 

Na terenie gminy Miastków Kościelny działa już system sterowania i powiadamiania 

pompowni ścieków. Administratorem sieci jest Gmina Miastków Kościelny. 

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy jaki jest koszt wpięcia jednej przepompowni 

do istniejącego systemu. 

Pytanie Nr 16: 

Przedmiar przewiduje wykonanie umocnienia skarp rowów płytami EKO, natomiast w 

udostępnionej dokumentacji projektowej nie przewiduje się tego typu prac. Prosimy o 

jednoznaczne określenie czy należy wykonać tego typu prace oraz o udostępnienie 

dokumentacji technicznej dotyczącej sposobu wykonania takiego umocnienia. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać umocnienie skarpy rowu płytami EKO na określonych długościach. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na całej długości kanalizacji grawitacyjnej w 

pasie drogi powiatowej dla zlewni P1 na długości 850 m. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 100 m kanalizacji grawitacyjnej w 

pasie drogi gminnej dla zlewni P1. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 200 m przebiegu kanalizacji 

tłocznej  – od wysokości studni S11 do S16 . 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO dla zlewni OŚ wykonać na długości 150 m od studni S4 

do studni S7. 

Umocnienie polega na ułożenie na skarpie rowu płyt EKO, zgodnie z załączonym rysunkiem. 

 



Pytanie Nr 17: 

Czy Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja powykonawcza przyłączy kanalizacyjnych była 

na osobnych mapach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że inwestycja zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami zawartymi  

w załączniku nr 9 do SIWZ tj. zapisami istotnych warunków umowy będzie odbierana od 

Wykonawcy w dwóch terminach: 

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2013r. 

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Oziemkówka – do 31.12.2013r. 

Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2014r. 

Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2014r. 

Na zakończenie wykonania każdego etapu robót budowlanych (oddzielnie dla sieci  

i przyłączy) spisany zostanie protokół zatytułowany: „Końcowy protokół zakończenia zadania 

i oddania do eksploatacji”. 

Po zakończeniu wykonania sieci kanalizacyjnej, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.  

Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej  

– 2 egz, 

protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 

protokół z przeprowadzonego kamerowania, 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

polskimi normami, 

kosztorys powykonawczy, 

wypełniony dziennik budowy. 

 

Po zakończeniu wykonania przyłączy kanalizacyjnych i potwierdzeniu gotowości odbioru 

przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 



inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 2 egz, 

protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 

dokumentacje powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu, 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z 

projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

podpisane oświadczenia wszystkich właścicieli działek, na których wykonywane było 

przyłącze kanalizacyjne o doprowadzeniu terenu do należytego stanu, 

Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający potwierdza, że inwentaryzacja sieci oraz 

przyłączy powinna zostać wykonana przez Wykonawcę na oddzielnych mapach. 

Pytanie Nr 18: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych 

rozprężnych z zastosowaniem stożka betonowego? 

Odpowiedź: 

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych rozprężnych należy wykonać zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

Pytanie Nr 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur trzonowych jedno i dwuściennych? 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie Nr 20: 

Ile należy przygotować kompletów dokumentacji powykonawczej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na wyznaczone odbiory końcowe należy przygotować po dwa 

egzemplarze dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie Nr 21: 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonaną sieć kanalizacji 

sanitarnej w wysokości 40% wartości kosztorysowej w roku 2013 i 30% wartości 

kosztorysowej za wykonane przyłącza w roku 2014. Prosimy o doprecyzowanie informacji w 

jaki sposób Zamawiający chce prowadzić rozliczenie tych odpowiednio 40% i 30% z 

Wykonawcą, gdyż podane informacje są niewystarczające do rzetelnego przygotowania 



harmonogramu finansowania budowy. (np. FV częściowe, jedna FV pod koniec któregoś 

kwartału, inne?) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami §6 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 9 do SIWZ  

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania zadań.  

Przewiduje się następujące terminy zapłaty za wykonanie poszczególnych części zadania. 

Na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka: 

W roku 2013: 40% wartości kosztorysowej zadania polegającego na budowie sieci 

kanalizacyjnej. 

Do końca I kwartału 2014r.: pozostała część wynagrodzenia dla zadania polegającego na 

budowie sieci kanalizacyjnej. 

Na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka: 

W roku 2014: 30% wartości kosztorysowej zadania polegającego na budowie przyłączy 

kanalizacyjnych. 

Do końca I kwartału 2015r.: pozostała część wynagrodzenia dla zadania polegającego na 

budowie przyłączy kanalizacyjnych. 

Podsumowując powyższe wyjaśniam, że w przypadku wykonywania sieci kanalizacji 

sanitarnej Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania zadania do 

wysokości 40% wartości kosztorysowej zadania w roku 2013.  

Jednocześnie Zamawiający nie określa ilości faktur częściowych możliwych do wystawienia 

przez Wykonawcę. Ilość wystawionych faktur będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych 

przez Wykonawcę prac w terenie oraz możliwości przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów inspektorowi nadzoru, na podstawie których inspektor nadzoru potwierdzi 

faktyczne i prawidłowe wykonanie części zadania przez Wykonawcę. 

Rozliczenie fakturą końcową za wykonanie sieci kanalizacyjnej nastąpi do końca I kwartału 

2014r. 

W przypadku wykonywania przyłączy Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego 

fakturowania tej części zadania do kwoty stanowiącej 30%  wartości kosztorysowej zadania 

w roku 2014. Pozostała część wynagrodzenia za wykonane prace budowlane zostanie 

zapłacona przez Zamawiającego do końca I kwartału 2015. 

Jednocześnie Zamawiający nie określa ilości faktur częściowych możliwych do wystawienia 

przez Wykonawcę. Ilość wystawionych faktur będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych 

przez Wykonawcę prac w terenie oraz możliwości przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów inspektorowi nadzoru, na podstawie których inspektor nadzoru potwierdzi 

faktyczne i prawidłowe wykonanie części zadania przez Wykonawcę. 



Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca zaplanował sobie częściowe 

fakturowanie wykonanych prac nie częściej niż co dwa miesiące. 

Pytanie Nr 22: 

Zgodnie z zapisami w SIWZ udostępnione przedmiary mają charakter orientacyjny i nie 

stanowią podstawy do ostatecznej kalkulacji wartości oferty. W związku z czym prosimy o 

udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych ilości 

oraz wprowadzania nowych pozycji do kosztorysu ofertowego w stosunku do ilości 

przedmiarowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie znajduje w swojej SIWZ zapisów określających, że załączone przedmiary 

robót stanowiące załącznik Nr 11 do SIWZ  mają charakter orientacyjny. 

Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót stanowią szczegółowy zakres robót 

niezbędnych do wykonania. 

Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian przy budowie sieci kanalizacyjnej, natomiast 

rozliczenie obmiarowe na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy zostało wprowadzone przez Zamawiającego tylko przy budowie przyłączy 

kanalizacyjnych w Starym Miastkowie i Oziemkówce. I taka możliwość rozliczenia tej części 

inwestycji związana jest z faktem wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na posesjach 

prywatnych, co do których w trakcie trwania realizacji inwestycji może wystąpić brak 

możliwości wejścia w teren, czego Zamawiający pomimo dochowania wszelkiej staranności 

nie może przewidzieć w momencie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty przetargowej 

kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załącznika nr 11. 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dodania innych pozycji 

kosztorysowych. 

Pytanie Nr 23: 

Dotyczy § 4  pkt. 1. ppkt. 1.18. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres 

realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości 

ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy. Wykonawca posiada roczną polisę 

OC, której termin obowiązywania upływa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy 

odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które 

należałoby uwzględnić w cenie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość przedmiotu 

zamówienia wykazanego w ofercie i powtórzonego w umowie na cały okres obowiązywania 

umowy. 

Pytanie Nr 24: 

Ile przepompowni ścieków P1 jest do wykonania w Starym Miastkowie  

w przedmiarach występują w dwóch pozycjach, w ogłoszeniu jest 2 sztuki natomiast w 

dokumentacji technicznej jest 1 sztuka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do wykonania jest jedna pompownia P1. 

Faktycznie w przedmiarze opracowanym przez projektanta jest pompownia P1 określona do 

wyceny -dwukrotnie (w przedmiarze na kanalizację grawitacyjną i w przedmiarze na 

kanalizację tłoczną). 

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać w przedmiarze dla kanału tłocznego pozycji 

13,14,15 i 16 dotyczących pompowni. W pozycjach tych należy wpisać „0”. 

Pytanie Nr 25: 

Prosimy o poprawienie zakresu robót w Oziemkówce zamieszczony w ogłoszeniu, jest 

przepompowania P1 szt. 2 i przepompowania P2 szt. 2, jako błąd pisarski. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do wykonania jest jedna pompownia P1 i jedna pompownia P2. 

Pytanie Nr 26: 

Czy ilość drzew do wycięcia na trasie rurociągu tłocznego jest zgodna z rzeczywistością. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyska zgodę na wycinkę drzew. Czy Zamawiający 

wskaże miejsce odwozu wyciętych pni i karp, w jakiej odległości. 

Odpowiedź: 

Ilość drzew do wycięcia została oszacowana na podstawie wizji w terenie i map do celów 

projektowych z uwzględnieniem technologii robót. 

Zamawiający uzyska zgodę na wycinkę drzew i wskaże miejsce odwozu wyciętych pni  

i karp w odległości do 5km.  

Pytanie Nr 27: 

Na którym odcinku występuje umocnienie rowu płytami EKO. 

Odpowiedź: 



Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na całej długości kanalizacji grawitacyjnej w 

pasie drogi powiatowej dla zlewni P1 na długości 850 m. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 100 m kanalizacji grawitacyjnej w 

pasie drogi gminnej dla zlewni P1. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 200 m przebiegu kanalizacji 

tłocznej  – od wysokości studni S11 do S16. 

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO dla zlewni OŚ wykonać na długości 150 m od studni S4 

do studni S7. 

Pytanie Nr 28: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku umocnienia rowu płytami EKO. 

Odpowiedź: 

Rów należy umocnić płytami EKO o wymiarze 40x60 cm na wysokość 100 cm od dna rowu. 

Należy ułożyć dwie warstwy płyt, dolna warstwa długością 60 cm równolegle do dna rowu, 

górna warstwa długości 60 cm prostopadle do dna rowu. 

Zgodnie z rysunkiem.  

Wójt Gminy Miastków Kościelny 

Jerzy Jaroń 

 


