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Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie  

dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)” 

 

 

W związku z zapytaniem, które wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Zapytanie nr 1 od Wykonawcy : 
 

Pytanie nr 1: prosimy o informację czy na zadaniu jw. dopuszcza się wykonanie sieci z rur  
o parametrach jak projekcie lecz kielichowych ? 

 
Odpowiedź na zapytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, iż roboty budowlano – montażowe należy wykonać w sposób  
i z materiałów zgodnych z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ. 

Pytanie nr 2: sprecyzowanie zapisów dotyczących wykonania przewiertu.  
Zapisy w dokumentacji przetargowej w uzgodnieniu Gminy Czarny Bór narzucają odbudowę 
przepustu pomiędzy studniami S1 i S2 wraz z przyczółkami – jest to sprzeczne z koniecznością 
wykonania na tym odcinku przewiertu – prosimy o sprecyzowanie czy można wykonać 
przewiert bez demontażu przepustu lub czy alternatywnie można wykonać projektowaną sieć 
bez przewiertu jednak z odbudowa przepustu ? 

Odpowiedź na zapytanie nr 2: 
Zamawiający przewiduje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, tj. metoda 
bezwykopową na odcinku S1 – S2 . Jednak w przypadku naruszenia przyczółków należy je 
odtworzyć w ramach zawartej umowy.  

Pytanie nr 3: W przypadku wykonania przewiertu czy dopuszcza się zastosowanie rur 
osłonowych stalowych? 
 
Odpowiedź na zapytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, iż roboty budowlano – montażowe należy wykonać w sposób  
i z materiałów zgodnych z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ. 

Pytanie nr 4: Zaprojektowana odbudowa drogi jest niezgodna z uzgodnieniem Gminy. 
Dodatkowa warstwa betonu ułożona jedynie na odcinku wykopu może w przyszłości 
spowodować klawiszowanie nawierzchni. Czy w związku z tym po wykonaniu przekopu 
nawierzchnię należy odtworzyć jak występujące warstwy obok czy zastosować dodatkową 
podbudowę betonową? 

 
 
 
 
 
 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach   

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, iż roboty budowlano – montażowe należy wykonać w sposób  
i z materiałów zgodnych z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


