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PI/DF/2018          Słupsk, dnia 06.06.2018 r. 

     
 
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w 
Słupsku” – sprawa nr 13/PI/2018. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
 
Pytanie nr 1: 
Załącznikiem do oferty jest Wykaz Cen – załącznik nr 1.1 do IDW, który nie jest tożsamy z 
załączonymi przedmiarami robót sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykaz Cen zawiera np. 
roboty odtworzeniowe, w tym oddzielnie: na sieciach wodociągowych, na przyłączach i na instalacji 
wewnętrznej, które w żadnym części nie są uwzględnione w przedmiarach robót. Czy w związku z 
powyższym Oferent należy uwzględnić w cenie zadania wszystkie roboty odtworzeniowe z podziałem 
jw.?.  
Odp.: Zamawiający informuje, że większość robót odtworzeniowych (zgodnie z informacją w 
PB) realizowane będzie przez niezależnego Wykonawcę robót drogowych, prowadzonych 
równolegle i tuż po robotach sieciowych. W zakresie wykraczającym poza zakres robót 
drogowych (zgodnie z PB) należy przewidzieć odtworzenia pasa drogowego przy 
wykonywaniu sieci oraz terenów przyległych do pasa drogowego, np. przy realizacji 
przyłączy, itp. Mając na uwadze powyższe, należy w pozycjach roboty odtworzeniowe, wg 
wykazu cen, uwzględnić udział tych kosztów na poziomie adekwatnym do rodzaju i sposobu 
realizowanych robót odtworzeniowych (np. odtworzenia tymczasowe przed realizacją robót 
drogowych, czy odtworzenia w obrębie nieruchomości przy wykonywaniu przyłączy, itp.) 
 
Pytanie nr 2: 
W Wykazie Cen Kanalizacji sanitarnej występuje dział – Kanalizacja w ulicy Sygietyńskiego - który nie 
występuje w przedmiarach robót kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym proszę o określenie 
zakresu robót na ul. Sygietyńskiego. 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB w zakresie 
robót kanalizacyjnych w ul. Sygietyńskiego realizowana będzie przebudowa dwóch studni 
kanalizacyjnych, które należy uwzględnić w Wykazie Cen. 
 
Pytanie nr 3: 
W wykazie Cen Kanalizacji sanitarnej w ulicy Płowieckiej określono studnie betonowe Dn1200 
nabudowane na istn. kanalizacji jako „nie występuje” – w przedmiarze robót KS ulicy Płowieckiej 
występuję studnia betonowa dn1200 -1szt; Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB w zakresie 
robót kanalizacyjnych na sieci w ul. Płowieckiej realizowana będzie między innymi przebudowa 
istniejącej studni – 1 kpl. 
 
Pytanie nr 4: 
W Wykazie Cen Kanalizacji sanitarnej dla każdej z ulic występuje podział na studnie betonowe 
nabudowane na istn. kanalizacji, przyłącza kanalizacyjne, studnie istniejące murowane do 
przebudowy i studnie istn. z kręgów bet. do przebudowy. Nie jest to tożsame z przedmiarem robót ks, 
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w którym nie ma podziału na powyższe działy. W związku z powyższym na jakiej podstawie Oferent 
ma wypełnić więc tabelę Wykazu Cen? 
Odp.: Zamawiający informuje, że podstawą wyceny zakresu robót jest dokumentacja 
projektowa oraz uwarunkowania szczegółowe opisane WZ. Przedmiar robót, załączony do 
specyfikacji, zgodnie z informacją, stanowi element pomocniczy i nie może być podstawą do 
określenia pełnego zakresu robót.  
 
Pytanie nr 5: 
W Wykazie Cen Kanalizacji Sanitarnej występują roboty rozbiórkowe, brak jest natomiast robót 
odtworzeniowych. Proszę wskazać czy i gdzie Oferent ma uwzględnić koszty robót odtworzeniowych? 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną do pytania nr 1, większość 
robót odtworzeniowych, obejmujących w szczególności pasy drogowe, realizowane będzie 
przez Wykonawcę robót drogowych, wyłonionego w odrębnym postępowaniu przetargowych 
przez firmę ZIM w Słupsku. Odtworzenia wykraczające poza zakres pasa drogowego, np. zakres 
robót przyłączy w obrębie nieruchomości przyłączanych, będą wykonywane w ramach prac 
sieciowych. Ponadto zgodnie z PB odtworzenia po robotach sieciowych będą obejmowały 
jedynie tymczasowe odtworzenia, jak zasypanie i zagęszczenie prawidłowe wykopu, przed 
realizacją odtworzeń docelowych. 
 
Pytanie nr 6: 
Z racji tego, że Wykaz Cen odbiega treścią od przedmiarów robót Oferent proponuje załączenie 
kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót jako załącznika do oferty w miejsce Wykazu 
Cen – pozostaje tylko kwestia robót odtworzeniowych nie uwzględnionych w przedmiarach robót. 
Proponujemy uwzględnienie robót odtworzeniowych dla każdej ulicy oddzielnie dla zakresu sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ. Wymagane jest złożenie Wykazu Cen. 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
06.06.2018 r.          
 


