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                          Folwark, dnia  24.03.2022 r. 

DT.2620.3.2022 

Do wszystkich Wykonawców  

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Łaszczyn – etap II’’ 
 
W związku z pytaniami , które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z §15 ust.1 
Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 
o.o. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 
20.01.2021., wszystkim zainteresowanym postępowaniem przesyłamy informację: 
 
Treści pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1: 
 
Proszę o potwierdzenie czy odcinki sieci kanalizacyjnej przedstawione w tabeli z bilansem mas ziemnych odpowiadają 
zakresowi zadania, które należy zrealizować w ramach zamówienia publicznego DT.2620.3.2022. Jeśli nie, prosimy o 
przedstawienie wykazu odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji w ramach zamówienia (etap II). 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że odcinki sieci kanalizacyjnej przedstawione w tabeli bilansu mas ziemnych są zgodne z 

zakresem zadania, jednakże w tabeli bilansu mas ziemnych dotyczącej przyłączy nastąpiła omyłka pisarska w oznaczeniu 

nr posesji (2x 41b - powinno być 41a i 41b). Ponadto w wyniku modyfikacji przedmiaru robót Zamawiający prosi o 

nieuwzględnianie przyłączy do posesji nr 42e i 42d. 

 
Pytanie nr 2: 
 
Dopatrzono się rozbieżności zakresu zadania dla sieci kanalizacji grawitacyjnej między przedmiarem a udostępnionym 
projektem – w projekcie występują średnice sieci kanalizacyjne w zakresie fi200-250, natomiast w kosztorysie ujęte są 
tylko kanały PVC fi200 w pozycji 1.7.1.2. Prosimy o informację, czy koszt wykonania średnicy fi250 należy ująć w pozycji 
1.7.1.2 kosztorysu, czy należy dodać dodatkową pozycję w przedmiarze. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru robót na przedmiotową inwestycję. Zamawiający załącza zmodyfikowany 

przedmiar robót na platformie zakupowej – Open Nexus  https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz 

 

Pytanie nr 3: 
 

Proszę o potwierdzenie średnicy studni S5 oraz S9 – w dokumentacji występują rozbieżności w ich opisie. 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru robót na przedmiotową inwestycję. Zamawiający załącza zmodyfikowany 

przedmiar robót na platformie zakupowej – Open Nexus  https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz 
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Pytanie nr 4: 

 

Dopatrzono się rozbieżności zakresu zadania dla przyłączy pomiędzy udostępnioną dokumentacją, a przedmiarem: Wg 
dokumentacji W przedmiarze Długość przyłączy Ok. 126,0m 96,5m Trójnik PVC 200/160 9szt. 15szt. Trójnik PVC 
250/160 7szt. Brak Kolano PVC 160 16szt. 10szt. Proszę o informację, które ilości należy przyjąć do wyceny i w jaki 
sposób ująć w kosztorysie brakujące elementy. 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru robót na przedmiotową inwestycję. Zamawiający załącza zmodyfikowany 

przedmiar robót na platformie zakupowej – Open Nexus  https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz 

 

 Pytanie nr 5: 

 
Ponieważ z dokumentacji nie wynika, proszę o informację, które z przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zakończyć 
studzienką (zgodnie z przedmiarem 12szt.), a które zaślepiając korkiem (zgodnie z przedmiarem 8szt.). 
 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że przyłącze P67 i P67a będzie zakończone studzienką kanalizacyjną, przyłącza do posesji nr 
41a, 41b, 41c, 41d będą wyprowadzone poza asfalt, natomiast reszta przyłączy zostanie poprowadzona do granicy 
działki.   
 
Pytanie nr 6: 
 
Proszę o wskazanie trasy/lokalizacji przyłącza P67a – brak w dokumentacji, przyłącze jest wykazane natomiast w tabeli 
bilansu mas ziemnych dla zakresu przyłączy.  
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający załącza mapę poglądową z trasą nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej P67a na platformie zakupowej – 

Open Nexus https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz 

 

  

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ. 

 
 
 
 

Prezes Zarządu  
Robert Garczyński 

 
 
 
 
 
 
 
Przyg. Donata Twardowska 
tel. kont. 65 546 76 49 
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