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R.I.271.1.2020                             

                                                                   DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI 

SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dot. Postępowania na zadanie pn.: 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w 

Skarbimierzu-Osiedle przy ul. Wierzbowej na dz. nr 92/33, 92/47.” 

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego) 

 

Pytanie 1: 

W pozycji nr 5, 6, 7 przedmiaru przyjęto: 

Poz. 5 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm  

            W ilości 1,0 (szerokość) x 20,00 m (długość) 

Poz. 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości (12+8) cm 

           W ilości 1,0 (szerokość) x 99,00 m (długość) 

Oraz w pozycjach 8,9,10 wywiezienie gruzu z rozbiórki w/w elementów 

W związku z powyższym wnosimy o poprawienie przedmiaru w pozycjach związanych z rozbiórką 

nawierzchni i odwozem gruzu (poz. 5,6,7,8,9,10) z szerokości 1,0 m na min. 2,2 m i analogiczną 

korektę wartości przedmiarowych. 

 

Odpowiedz:  

Przedmiar został zmieniony w w/w pozycjach. 

 



Pytanie 2. 

W pozycji 28 przedmiaru przyjęto wpłukanie igieł w ilości 139 szt. pozycja ta wg norm ujmuje jedynie 

czynność wpłukania (zamontowania) igieł, a nie ujmuje pompowania wody z wykopów. W związku z 

powyższym wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwą pozycję ujmującą pompowanie wody ( 

przy pomocy zamontowanych igłofiltrów ) i określenie założonej ilości pompowania. 

 

Odpowiedz: 

W przedmiarze została dodana pozycja 28’ Pompowanie wody z igłofiltrów pompą BBA 60-120 m3/h 

 

 

Pytanie 3. 

W nawiązaniu do pozycji 24,25 i 26 Przedmiaru Robót, prosimy o wskazanie najbliższego miejsca 

wywozu i składowania ziemi, gruzu asfaltowego i gruzu betonowego. 

 Odpowiedz: 

Najbliższy punkt wywozu i składowania ziemi, gruzu asfaltowego i gruzu betonowego to Zakład 

Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. około 10 km od planowanej inwestycji. 

 

Zmianie uległy poz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

 

Jednocześnie informuje, że na każdym etapie prac mogą wystąpić wątpliwości, które to na etapie 

składania ofert nie zostały zauważone. Zamawiający informuje, iż w/w  odpowiedzi przekazane 

Wykonawcom stanowią integralna część SIWZ i wiążą Wykonawców. 

Na stronie internetowej Zamawiającego www.skarbimierz.pl zamieszczone zostały następujące 

dokumenty uwzględniające powyższe zmiany tj. Przedmiar robót. 

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

                                                                                                                               Z upoważnienia Wójta 

                                                                                                                                        Leszek Dyba  

                                                                                                                                      Zastępca Wójta 

http://www.skarbimierz.pl/

