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WYJAŚNIENIE  NR 2 TREŚCI SWIZ 

Dot. przetargu nieograniczonego pn: 

Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytania 

1. Dotyczy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego .AC 16 P. W SST zapisano możliwość 

stosowania mieszanki typu AC 16 P oraz Ac 22 P, natomiast w Opisie Technicznym zapisano 

konieczność stosowania mieszanki typu AC 16 P. Wykonawca prosi o potwierdzenie możliwości 

stosowania mieszanki AC 22 P, zgodnie z SST. 

2. Dotyczy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. W SST zapisano konieczność stosowania 

asfalt 35/50 w mieszance na ruch KR 1-2. Jest to niezgodne z przywoływanym dokumentem 

WT-2 2014, w którym dopuszczony jest jedynie asfalt 50/70., Wykonawca prosi o dopuszczenie 

asfaltu 50/70 do stosowania w w-wie podbudowy KR 1-2. 

 

3. Czy przedmiotowa inwestycja koliduje z doziemną siecią teletechniczną? Jeśli tak to czy 

Zamawiający posiada uzgodnienia z Orange Polska S.A. W przypadku posiadania takich 

uzgodnień prosimy o udostępnienie. 

 

4. W nawiązaniu do wyjaśnień nr l treści SIWZ z dnia 13.10.2020 roku, i zamieszczonej Inspekcji 

TV sieci kanalizacji sanitarnej wnosimy o udzielnie odpowiedzi, czy Zamawiający przewiduje 

wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na całym zakresie tj. odcinkach wykazanych w Inspekcji 

TV? Wykonawca nie może decydować o pozostawieniu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w 

obecnym stanie lub konieczności wymiany tej sieci na nową. to Użytkownik sieci posiada 

wiedzę o stanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i konieczności lub nie, jej wymiany, 

remontu. Jeżeli zachodzi konieczność wymiany lub remontu istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej, wykazanej w Inspekcji TV, prosimy o wskazanie odcinków do wymiany wraz z 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów do wykonania nowej siec lub remontu istniejącej 

tj. długość odcinków/ średnicy/ materiału, sposobu wykonania itd. Powyższe jest niezbędne 

Wykonawcom do prawidłowej wyceny zakresu wszystkich niezbędnych do wykonania prac i 

przedłożenia Zamawiającemu rzetelnej oferty cenowej. Nadmieniamy że SIWZ, ST i 
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dokumentacja techniczna zawiera zapisy wyłącznie o wymianie na nowe studni kanalizacyjnych 

wraz z przyłączami oraz z połączeniem ich z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Brakuje 

zapisów o remoncie lub wymianie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Odpowiedzi: 

1. Dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC22 P.   

 

2. Dla warstwy podbudowy asfaltowej dopuszcza się asfalt  50/70. 

  

3. Na posiedzeniu zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej nie nakazano uzgodnień z 

Orange Polska S.A.  W ul. Pierwszej Brygady są sieci teletechniczne. Na profilach 

poprzecznych sieci wodnej kanalizacji deszczowej są pokazane oraz na mapach.  Zamawiający 

nie dysponuje uzgodnieniem z Orange.  

 

4. Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich studni, przyłączy, dobudowanie nowych przyłączy 

zgodnie z PZT. Wymianie podlegają odcinki rur przy studniach oraz w miejscu wykonania 

trójników nowych i likwidacji starych. Opisane jest to w poszczególnych punktach przedmiaru. 

Wykonać zgodnie z zapisami projektu remontu, PZT i przedmiaru. 

 

 

 

  Zastępca Burmistrza 
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