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RZP. 271.32.2020       
         

         Wykonawcy  
 
 
Dotyczy: RZP.271.32.2020 Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej 
i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść 
zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 
 

1. Wymóg z pkt „5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji 
zamówienia będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy 
posiadającego minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy na 
kontrakcie obejmującym budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, w tym, na co najmniej 
2 zadaniach polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego.  
Uwaga: Wykazany okres doświadczenia zawodowego winien być rozumiany, jako suma 
przepracowanych miesięcy (lat). Okresy doświadczenia w tych samych miesiącach 
zdobywane w ramach kilku usług wykonywanych jednocześnie nie będą liczone, jako suma 
przepracowanych miesięcy (lat), jeśli podane okresy pokrywają się.” 
dla Wykonawcy jest bardzo niejasny. Jak mamy liczyć doświadczenie Kierownika Budowy na 
poszczególnych kontraktach: 
- od podpisania umowy do spisania protokołu odbioru końcowego, 
- od przekazania ternu budowy do faktycznego zakończenia prac, 
- co z przestojami na budowie, 
- co z okresem zimowym, 
- co jak Kierownik prowadzi kilka budów jednocześnie, 
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- każdy Wykonawca może zadać pytanie o doświadczenie danej osoby do Zamawiających na 
rzecz których wykonywał prac (w związku z dostępem do informacji publicznej), i często na 
to samo pytanie można dostać różne odpowiedzi, 
 i tak dalej, i tak dalej.,  
Prosimy zatem aby wymóg doświadczenia dotyczył posiadania uprawnień przez Kierownika 
Budowy w okresie minimum 5 lat od daty ich uzyskania, w tym doświadczenie na co najmniej 
2 zadaniach polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego. Tak jasnego wymogu nikt nie zakwestionuje. Data wydania uprawnień jest 
jedna i łatwo obliczyć ile lat wstecz ją wydano. 
 
Odp. 1  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku. Doświadczenie należy liczyć od 
podpisania umowy do protokołu odbioru końcowego. Zamawiający nie uznaje okresu,  
w którym kierownik budowy przestał pełnić ww. funkcję wraz z obowiązkami wynikającymi  
z ustawy Prawo Budowlane. 
 

2. Prosimy o informację czy wszystkie studnie betonowe o wysokości powyżej 3m należy 
wyposażyć w płyt przejściową i komin. Na udostępnionych schematach studni nie ma takiego 
rozwiązania natomiast przedmiar wskazuje na takie rozwiązanie. 
 
Odp. 2 Zamawiający nie narzuca sposobu wykonania poszczególnych elementów studni 
betonowej. 
 

3. Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód opadowych do 
zbiornika retencyjno – rekreacyjnego 

Odp. 3 Zamawiający przekazuje pozwolenie w załączeniu. 

4. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy w zakresie robót jest wykonanie 
zbiornika rekreacyjno- retencyjnego. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji 
projektowej na którą powołuje się autor projektu oraz przedmiaru robót.  

Odp. 4 Zbiornik rekreacyjno – retencyjny jest poza zakresem opracowania. 

5. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o udostępnienie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym 
na likwidację urządzenia wodnego nr OŚ.6341.317.2016.AZ z dnia 22 grudnia 2016r. 

Odp. 5 Zamawiający przekazuje decyzję w załączeniu. 

6. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy w wycenie wymiany regulacji istn. 
infrastruktury zgodnie z opisem technicznym pkt 6.6 należy uwzględnić zakup skrzynek  
i włazów czy powyższe materiały dostarczy gestor po stwierdzeniu braku możliwości 
wykorzystania do ponownego wbudowania.  
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Odp. 6 Tak, należy uwzględnić zakup skrzynek i włazów. 

7. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o podanie parametru technicznego niezbędnego do 
doboru osadnika wirowego Q nom i Q max.  

Odp. 7 Q nom =70 l/si Q max = 700l/s. 

8. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o wyjaśnienie lub udostępnienie schematu 
wyjaśniającego zapis „Dla głębokości studni powyżej 3.0m, zaleca się zawężenie komina  
złazowego „ znajdującego się w opis techniczny pkt 6.5 „studnie rewizyjne GRP”. 

Odp. 8 Dla studni o średnicy większej niż DN 1000, zaleca się rurę włazowa GRP wyposażyć w 
kształtkę redukcyjną mimośrodową z GRP w celu zmniejszenia przekroju i dojścia do 
poziomu terenu mniejszą średnica rury włazowej. Kształtka redukcyjna łączona jest z rurą 
włazową za pomocą łącznika GRP lub laminatu. 

9. Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać ogrodzenie przewidziane do 
rozebrania i odtworzenia po robotach kanalizacyjnych. Prosimy o udostepnienie specyfikacji 
technicznej dla ww. zakresu robót.  

Odp. 9 Ogrodzenia przewidziane do rozebrania ze względu na roboty kanalizacyjne należy 
odtworzyć o takich samych parametrach. Jeżeli materiały z rozbiórki będą nadawały się do 
ponownego wbudowania (każdorazowo należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego) należy je wykorzystać. Jeżeli istniejące elementy ogrodzenie nie będą 
nadawały się  do ponownego wbudowania, należy odtworzyć ogrodzenie z nowych 
materiałów o parametrach nie mniejszych niż ogrodzenie istniejące. 

10. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o udostepnienie profili lub wykazu studni GRP  
z podanymi informacjami na temat wielkości kominów jakie należy przyjąć do wyceny. W 
udostępnionym przedmiarze i opisie nie ma informacji dla jakiej średnicy rurociągu należy 
przyjąć jaką wielkość komina studni zintegrowanej GRP.  

Odp. 10 Należy przyjąć średnicę kominów złazowych DN1200. 

11. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o udostępnienie schematu studni rozprężnej.   

Odp. 11 Studni rozprężna jest typowa studnia betonową z wlotami wg Profilu. 

12. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację z jakiego materiału zostały wykonane istn. 
sieci kanalizacji sanitarnej do której wykonujemy włączenia przez projektowane studnie lub 
odgałęzienie siodłowe. 

Odp. 12 PVC. 

13. Zwracamy się o udostępnienie wzoru umowy kolizyjnej na przebudowę sieci branży 
sanitarnej ze ZWIK Łomianki.  
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Odp. 13 Zamawiający nie jest w posiadaniu wzoru umowy. Przebudowę należy uzgodnić ze 
ZWiK Łomianki oraz realizować pod nadzorem spółki. 

14. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy na zakresie przebudowy sieci 
wodociągowej należy wycenić rury PE-100 PN10 czy PN 16.  

Odp. 14 Należy wycenić rury PN 16. 

15. Czy zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci, np. PGE, PERN czy 
Orange. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. 

Odp. 15 Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zaktualizować uzgodnienia, przed 
uzyskaniem umów z gestorami sieci. 

16. Czy zamawiający posiada umowę kolizyjną z PGE, jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie. 
W przypadku braku posiadania umowy prosimy o udostepnienie wzoru takiej umowy. 

Odp. 16 Zamawiający nie jest w posiadaniu wzoru umowy. 

17. W pkt. 3.5.6. SIWZ zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek pozyskania umów 
kolizyjnych z gestorami kolidujących sieci. Zwracamy uwagę, że dla gestorów stroną jest 
zamawiający. Czy w związku z tym zmawiający udzieli wykonawcy wszelkich koniecznych 
pełnomocnictw do podpisania tych umów? 

Odp. 17 Umowę będzie podpisywał Burmistrz Łomianek. Natomiast do Wykonawcy będzie 
należało przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. 

18. Kto staje się właścicielem materiału z rozbiórki? Prosimy o odpowiedz uwzględniającą 
sposób gospodarowania taki materiałami rozbiórkowymi jak: frez z rozbiórki jezdni, 
prefabrykaty betonowe (krawężniki, obrzeża, kostka, płytki), prefabrykaty kamienne 
(krawężniki, kostka), drewno z wycinki, nadmiar gruntu z wykopu, humus  
z odhumusowania. W przypadku gdy materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, 
prosimy o podanie miejsca odwozu. 

Odp. 18 Materiał z rozbiórki zjazdów, chodników oraz drewno pochodzące z wycinki drzew 
(bez karp i gałęzi) stanowią własność Zamawiającego. Należy przyjąć miejsce odwozu do 
10km. Zamawiający wymaga, aby drewno było pocięte na odcinki dł. ok. 1,2 m i ułożone w 
stosy. Pozostały materiał należy zutylizować we własnym zakresie. Humus  
z odhumusowania nadający się do ponownego wbudowania należy oczyścić i ponownie 
rozłożyć wraz z obsianiem zgodnie z przedmiarem. 

19. Opis techniczny projektu wykonawczego zawiera informację, że warstwa ścieralna ścieżki 
rowerowej ma być wykonana z mieszanki AC 8 S o rodzaju asfaltu 35/50, co znajduje 
potwierdzenie w SST, natomiast przekroje normalne wskazują na mieszankę AC 8 S  
o rodzaju asfaltu 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp. 19 Warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy wykonać z mieszanki AC 8 S  
o rodzaju asfaltu 35/50. 
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20. Według opisu technicznego oraz przekrojów normalnych projektu wykonawczego warstwa 
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
powinna mieć grubość 15 cm, jednak na rysunku szczegółów warstwa ta powinna mieć 
grubość 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp. 20 Należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej  z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 powinna mieć grubość 15 cm.   

21. Prosimy o podanie grubości kruszywa naturalnego na poboczach. 

Odp. 21 Należy zastosować na poboczach kruszywo naturalne 0/31,5. 

22. Branża drogowa. Prosimy o informację jaką grubość ułożenia warstwy humusu należy 
przyjąć w wycenie. 

Odp. 22 Należy przyjąć grubość humusowania 10cm. 

23. W związku z przyjętą formułą projektu, to jest buduj, prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawca nie będzie odpowiadał za rozwiązania techniczne zastosowane  
w dokumentacji projektowej. 

Odp. 23 Projekt został zakwalifikowany jako kompletny i bez wad, co potwierdza uzyskanie 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

24. W załączonej dokumentacji, Projekt Budowalny dla branży drogowej posiada „poucinane” 
rysunki, uniemożliwiające skuteczne jego odczytanie. Prosimy o udostępnienie właściwych 
rysunków.    

Odp. 24 Dokumentacja umożliwia odczytanie jej treści.    

25. Oferent informuje Zamawiającego, że w decyzji środowiskowej znajdują się następujące 
zapisy: „pasa drogowego nie będzie kolidował ze skarpą jeziora. W celu zabezpieczenia 
drobnych zwierząt przed przedostaniem się na plac budowy zostanie wykonane 
wygrodzenie po prawej stronie drogi, na odcinku od ul. Spokojnej do końca ul. Fabrycznej. 
Ponadto realizacja całej inwestycji będzie objęta nadzorem przyrodniczym.” 
Czy wykonanie w/w ogrodzeń wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak to 
prosimy o wskazane przebiegu, wraz z podaniem typu ogrodzeń jaki nalży zastosować, oraz 
uzupełnienie przedmiaru.  

Odp. 25 Zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz zabezpieczenie terenu budowy zgodnie 
z wymaganiami decyzji środowiskowej należy do obowiązków wykonawcy robót 
budowlanych. 

26. Nawiązując do poprzedniego pytania: Czy w cenie ofertowej należy ująć koszt nadzoru 
przyrodniczego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu takiego nadzoru. 
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Odp. 26 Zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami decyzji 
środowiskowej należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych. 

27. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawem na cele budowlane 
wynikającym wprost ze zmienionej przez Wojewodę decyzji ZRID dla wszystkich działek 
objętych inwestycją. 

Odp. 27 Wojewoda nie wydał decyzji zamiennej ZRID. 

28. Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji projektowej. 

Odp. 28 Zamawiający potwierdza. 

29. Nawiązując do pkt. 5.4 Specyfikacji Technicznej D-02.01.01 Wykonywanie Wykopów, 
prosimy o potwierdzenie, że środki wymienione w treści, tj. :  
„Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca  
i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.” 
zostały już podjęte przez Projektanta na etapie projektowania konstrukcji drogi, poprzez 
wprowadzenie warstwy wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2,5MPa, lub 1,5MPa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wymagania z z rys.  
nr 1 dotyczą wierzchu wykonanej warstwy wzmocnienia podłoża. 

Odp. 29 W pkt. 5.4 Specyfikacji Technicznej D-02.01.01 nie ma powyższego zapisu. 

30. Nawiązując do pkt. 5.3.1.1 Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 Wykonywanie Nasypów, 
prosimy o potwierdzenie, że środki wymienione w treści, tj. : 
„Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 dla KR3. Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.” 
zostały już podjęte przez Projektanta na etapie projektowania konstrukcji drogi, poprzez 
wprowadzenie warstwy wzmocnienia podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem  
o Rm=2,5MPa, lub 1,5MPa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wymagania z z rys.  
nr 1, i w/w treści dotyczą wierzchu wykonanej warstwy wzmocnienia podłoża. 

Odp. 30 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIOR 
oraz obowiązującymi przepisami. 
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31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności “ ...pozyskania umów  
z gestorami kolidującej sieci” pkt 17, wzoru umowy, Wykonawca będzie uprawniony do 
wydłużenia terminu realizacji robót o czas trwania tych czynności, oraz do dodatkowego 
wynagrodzenia za dodatkowe roboty wynikające z uzgodnień z gestorami sieci w oparciu  
o zapisy paragrafu 23 wzoru umowy. 

Odp. 31 Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne czynności oraz czas w celu uzyskania 
umów z gestorami w swojej ofercie. 

32. Jak zamawiający rozumie sformułowanie: „3.3.3 W przypadku niespójności między 
dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia należy je traktować jako wzajemnie 
wyjaśniające się.” Czy w przypadku gdy rozbieżność dotyczyć będzie rozmiaru danego 
elementu to będzie brana wartość pośrednia?  

Odp. 32 Należy zastosować hierarchie dokumentów. 

33. Prosimy zamawiającego o określenie i przekazanie  hierarchii ważności dokumentów? 

Odp. 33 Hierarchia dokumentów: Dokumentacja techniczna, STWIOR. 

34. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem siwz pkt. 3.5 ppkt. 5,. konieczne jest 
wystąpienie o nadzór archeologiczny? 

Odp. 34 Zamawiający potwierdza konieczność wystąpienia o nadzór archeologiczny. 

35. Prosimy o usunięcie lub na nowo opracowanie treści dwóch ostatnich informacji 
poprzedzonych tiretami w punkcie 14.2 siwz.  Złożenie kosztorysów z podziałem na etapy 
dwa dni robocze przed złożeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego jest co zasady 
zadaniem sprzecznym.  Wykonawca nawet do dnia podpisania umowy nie jest w stanie 
przewidzieć czy Zamawiający uzgodni zaproponowany harmonogram, jakie roboty uzgodni 
z Wykonawcą do realizacji w ramach pierwszego etapu. Dopiero zatwierdzony 
harmonogram może być podstawą do sporządzenia kosztorysów z rozbiciem na etapy.  
W przeciwnym wypadku kosztorys w momencie złożenia staje się dokumentem 
bezwartościowym. 

Odp. 35 Zamawiający nie wyraża zgody. 

36. Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 14.2 dotyczącego harmonogramu. Proponujemy zapis: ”… 
dostarczenie harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy”. 

Odp. 36 Zamawiający nie wyraża zgody. 
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37. Prosimy o usunięcie z siwz z pkt 14.2 zapisu mówiącego o konieczności złożenia 
kosztorysów przed podpisaniem umowy. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie jest 
ryczałtowe, realizacja będzie odbywała się według harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. Wobec powyższego kosztorysy te nie będą miały zastosowania w czasie 
trwania realizacji robót. 

Odp. 37 Zamawiający nie wyraża zgody.  

38. 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty 
budowlane polegające na budowie/rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości co 
najmniej 5 000 000,00 zł brutto (pięć milionów złotych 00/100) w przypadku każdej z tych 
robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  
Czy mogą to być dwie roboty budowlane o łącznej wartości powyżej 10 000 000,00 zł 
brutto - jedna o wartości 5 800 000,00 a druga 4 400 000,00? 

Odp. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane 
polegające na budowie/rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 5 000 
000,00 zł brutto (pięć milionów złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót. 

39. Wyjaśnienie czy zgodnie z treścią §8 ust. 7 wystarczy o przedłożenie przez Wykonawcę 
kopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika 
Wykonawcy. 
 
Odp. 39 Zamawiający wyraża zgodę. Kopia winna być poświadczona przez pracownika 
upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 
 

40. Wyjaśnienie czy w §10 ust. 1 i 4 Zamawiający pisze o badaniach prawem wymaganych czy 
innych badań wykraczających poza zakres wskazany w Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeśli mają to być inne badania 
prosimy o ich sprecyzowanie. 
 
Odp. 40 Zamawiający pisze o badaniach prawem wymaganych. 

 
41. Usunięcie §16 ust 4 wzoru Umowy. 

 
Odp. 41 Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
42. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur za roboty odebrane w danym miesiącu 

kalendarzowym zgodnie z podziałem wskazanym w Harmonogramie rzeczowo finansowym. 
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Odp. 42 Rozliczenie przedmiotu umowy zgodnie §17 wzoru umowy.   
43. Zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 1 pkt. 1) do 15 000 zł za każdy dzień 

zwłoki. 
 
Odp. 43 Zamawiający wyraża zgodę za zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 1 
pkt. 1) do 15 000,00 zł. 

 
44. Zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 1 pkt. 2) do 3 000 zł za każdy dzień 

zwłoki. 
 

Odp. 44 Zamawiający wyraża zgodę za zmniejszenie kary umownej wskazanej w §18 ust. 1 
pkt) do 3 000,00 zł. 

 
45. Zmianę §21 ust. 1 pkt. 1) lit. b poprzez nadanie mu następującej treści „jeżeli zostanie 

wydany nakaz zajęcia znacznej części majątku Wykonawcy, który zagrażać będzie realizacji 
przedmiotu Umowy” 
 
Odp. 45 Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1) lit b Zamawiający ma 
prawo, a nie obowiązek odstąpienia od umowy. Jeżeli więc zostanie zajęty w części majątek 
Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę jaki to ma wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 
 

46. Usunięcie z §21 ust 4 pkt. 4) treści „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego” 
 
Odp. 46 Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
47. Dodanie na końcu §21 ust 4 pkt. 6) następującej treści „a także za zamówione na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia niewbudowane lub nieznajdujące się 
na terenie budowy” 
 
Odp. 47 Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
48. Dotyczy branża sanitarna.  Prosimy o informacje czy zaprojektowane pompownie ścieków 

na kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej musza być wyposażone w wkładki 
plastikowe oraz czy należy uwzględnić wpięcie do isnt. systemu monitoringu. Powyższych 
wymagania nie znalazły się w zamieszczonej specyfikacji przetargowej. 
 
Odp. 48 Wkłady plastikowe  należy przewidzieć jedynie w pompowniach sanitarnych.  
W kwestii konieczności wpięcia pompowni do istniejącego systemu monitoringu prosimy  
o odpowiedź zamawiającego. Nie podano tej informacji w warunkach technicznych. 
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49. Dotyczy branża sanitarna.  Prosimy o informacje czy zaprojektowane pompownie ścieków 

na kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej będą przekazywane do eksploatacji ZWIK 
Łomianki.  
 
Odp. 49 Pompownie ścieków kanalizacji sanitarnej będą przekazane do eksploatacji ZWiK 
Łomianki. 

 
50. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy studnia D40 jest studnią istniejącą do 

której należy wykonać włączenie czy należy studnie wymienić na nową z GRP. Jeżeli 
wymienić na nową proszę o informację z jakiego materiału są isnt. kolektory DN 600  
i 200mm wpinające się do ww. studni . 
 
Odp. 50 Odcinek KD w ul. Warszawskiej od czasu zakończeniu projektu był 
prawdopodobnie wykonany przy remoncie ul. Warszawskiej. Wg. Dokumentacji studnia 
jest istniejąca. 

 
51. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o udostępnienie profilu odcinka kanalizacji deszczowej 

D2-DKZ-SR-1. 
 
Odp. 51 Odcinek kanalizacji D2-DKZ-SR-1 nie posiada skomplikowanej budowy i należy 
wycenić go na podstawie załączonego planu sytuacyjnego na którym zamieszczono rzędne 
charakterystyczne danego odcinka. 
 

52. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odcinek kanalizacji 
sanitarnej tłocznej DN 75mm o długości 168mb na odcinku KC.ZŁ1 – KC.Z2. 
 
Odp. 52 Przedmiar został uzupełniony o odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 75mm  
o długości 168mb. Pozycja została wprowadzona w załączonym przedmiarze robót. 
 

53. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy pompownię kanalizacji sanitarnej 
należy wycenić w korpusie DN 1000 , h=4,5m, wydajność Q=2l/s zgodnie z przedmiarem , 
czy DN 1200mm Q= 3l/s H= 1,5m zgodnie z opisem technicznym.  
 
Odp. 53 Należy wycenić zgodnie z opisem technicznym DN 1200mm Q= 3l/s H= 1,5m. 
Pozycja została poprawiona w załączonym przedmiarze robót. 
 

54. Dotyczy branża sanitarna. Zgodnie z przedmiarem do wykonania są 4 szt. studni 
inspekcyjnych DN 600mm i 2 szt. studni DN 425, zgodnie z schematem i opisem 
technicznym do wykonania są wyłącznie studnie DN 600mm. Proszę o informację które 
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studnie należy wycenić DN 425 a które DN 600mm lub czy tylko wycenić studnie DN 
600mm. 
 
Odp. 54 Wszystkie studnie na sieci kanalizacyjnej muszą mieć średnice DN600mm, na 
przyłączach można zastosować studnie DN425mm. Należy wycenić 4 studnie DN600 i 2 
studnie DN425 zgodnie z przedmiarem. 
 

55. Dotyczy branża sanitarna. Zgodnie z przedmiarem do wykonania są wyłącznie studnie 
betonowe DN 1200mm , natomiast wg. profili do wykonania jest jedna studnia DN 800mm 
proszę o informację co należy przyjąć do wyceny. Jeżeli studnię DN 800mm proszę  
o zmianę przedmiaru robót który ma zostać przekazany do Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy.  
 
Odp. 55 Wszystkie studnie należy wykonać jako studnie betonowe DN1200mm. 
 

56. Dotyczy branża sanitarna. Zgodnie z udostępnionym przedmiarem do wykonania jest 
kanalizacja tłoczna DN 75 w ilości 17m, natomiast na profilach o długości 17m jest odcinek 
do wykonania z rury DN 63mm. Proszę o informację jaką średnicę rury należy przyjąć do 
wyceny.  
 
Odp. 56 Do wyceny należy przyjąć średnicę rury PE DN75mm zgodnie z przedmiarem. 
 

57. Dotyczy branża sanitarna. Prosimy o informację czy po śladzie projektowanego kanału 
deszczowego na odcinku D40-D39  znajduje się istn. kanalizacja deszczowa przewidziana do 
demontażu. Jeżeli tak, prosimy o podanie średnicy , rodzaju materiału istn. sieci oraz o 
uzupełnienie przedmiaru robót. 
 
Odp. 57 Po śladzie kanału deszczowego na odcinku D40-D39 znajduje się istn. kanalizacja 
deszczowa przewidziana do demontażu. Zamawiający nie dysponuje informacją dotyczącą 
średnicy. 
 

58. Dotyczy branża sanitarna przebudowy kanalizacji sanitarnej. Prosimy o informację czy 
studnie S1 i S4 są istn. studniami do których należy wykonać włączenie projektowanymi 
kolektorami czy studniami projektowanymi montowanymi na istn. kanale lub w miejscu 
starych studni przewidzianych do demontażu . Prosimy o aktualizację ilości przedmiarowej 
studni w przypadku gdy studnie są nowoprojektowane. 
 
Odp. 58 Studnie S1 i S4 są istniejącymi studniami do których należy wykonać włączenie 
projektowanymi kolektorami. 
 

59. Czy Zamawiający zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwiązania równoważne do 
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opisanych w SIWZ i STWIOR wpustów ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem  
o głębokości 0,95 m oraz z wpustem żeliwnym / kratą żeliwną klasy D400 nowe drogowe 
studzienki wpustowe o następującej charakterystyce: 
- posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez IBDiM dopuszczającą do 
stosowania w inżynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania wody 
powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z dróg, parkingów, obiektów inżynierskich oraz 
innych obiektów i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną, która zawiera 
wytyczne zastąpienia typowych wpustów betonowych; 
- posiadają nstp. wymiary geometryczne: 
a) średnica Dw 425, Dz 477, Dśr 450, 
b) średnica odpływu dn 200, 
c) przy głębokości – 1,2 m zapewniają pojemność osadnikową równą przewidzianej  
w projekcie i opisanej w SIWZ; 
- w zabudowanym zestawie posiadają nstp. elementy składowe: 
a) rurę trzonową karbowaną SN2 lub SN4 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, Dśr 450, 
zgodną z normą PN-EN 13598-2; 
b) moduł odpływowy odpływu z króćcem dn 200, łączony szczelnie z rurą trzonową  
za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1; 
c) dno z PP łączone szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej  
z normą PN-EN 681-1; 
- zwieńczenie drogowej studzienki wpustowej składa się z nastp. elementów: 
a) wpustu żeliwnego klasy D400 zgodnego z normą PN-EN 124 
b) żelbetowego adaptera pod wpust 
c) betonowego pierścienia odciążającego 
- poddawana jest wyczerpującym badaniom do oceny stałości właściwości użytkowych  
(w tym m.in. trwałości, wytrzymałości, obciążalności i szczelności), co wynika z KOT oraz 
Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych; 
- wyposażona będzie w uliczne kraty żeliwne / wpusty żeliwne klasy D400 o wymiarach 
420x620 mm / o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagają zapisy SIWZ / 
STWiOR. W załączeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze 
zwieńczeniem w rozwiązaniu równoważnym do przewidzianego w SIWZ dla ulicznych 
wpustów betonowych dn 500. 
Podkreślamy, że rozwiązanie zaproponowane do zatwierdzenia jako równoważne posiada 
dokładnie taką samą funkcjonalność, identyczny obszar zastosowania i odpowiada 
potrzebom inwestycji. Nie stanowi obniżenia standardu wykonania. Wypełnia warunki 
techniczne stawiane odwodnieniom dróg publicznych określonym w Rozp. Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze 
zm.). 
W stosunku do rozwiązań, które proponujemy zastąpić cechuje je dodatkowo: 
- odporność chemiczna (w tym na sole odmrażające), 
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- brak nasiąkliwości i odporność na przemarzanie, 
- szczelność na całej wysokości, 
- lekka konstrukcja, która nie stanowi obciążenia dla podłoża i nie osiada pod wpływem 
obciążeń statycznych i dynamicznych, W przypadku odmowy zatwierdzenia 
proponowanego rozwiązania jako równoważnego w oparciu o PZP prosimy o merytoryczne 
i szczegółowe uzasadnienie. 
 
Odp. 59 Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązanie jako równoważne.  
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych należy postępować zgodnie  
z pkt. 6.4.1. SIWZ. 
 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie: 
 
W SIWZ było: 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  
Łomianki     pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania  

i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  

 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:45”. 

 
Po zmianach jest: 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  
Łomianki     pok.1. 

11.2 Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
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11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania  
i złożenia. 

11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  

 nazwa i adres Wykonawcy; 
 zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: 

„nazwa postępowania” 
 nie otwierać do  dnia 28.10.2020 r. do godz. 10:45”. 

 

Niniejsze pismo  należy traktować jako  integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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