
Przetarg nieograniczony 27/2017  na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 

Pytanie I: Po czyjej stronie leży wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza 

kanalizacyjnego. 

 

Odpowiedź: Wytyczenie leży po stronie Zamawiającego, natomiast inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego po stronie Inwestora (osoby przyłączającej się do sieci) 

 

Pytanie II: W związku z zapisem SIWZ „Ponadto do obowiązków Wykonawcy należą między innymi: 

poniesienie kosztów nadzorów, uzgodnień, wycinki drzew, wykonanie wykopów kontrolnych w 

miejscach kolizji kanalizacji z inną infrastrukturą.” 

Prosimy o przedstawienie listy drzew do wycinki z podaniem gatunku i średnicy. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 1.3b) tj; „Wykonanie zleceń odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie 

obowiązywania umowy”- Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie przyłączy na bieżąco, w 

miarę potrzeb Inwestorów. Stąd Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną określić ilości drzew, 

gatunku oraz średnicy. Koszty wycinki o których mowa w pkt. 1.3b) to koszty fizycznego wycięcia (jeśli 

zaistnieje taka potrzeba). Natomiast załatwienie formalności dotyczących wycinki drzew oraz 

poniesienie opłat z tym związanych, leży po stronie Inwestora.  

 

Pytanie III: W związku z zapisem SIWZ „Ponadto do obowiązków Wykonawcy należą między 

innymi: Uzgodnienie z Inwestorami terminu wejścia w teren, pokrycia ewentualnych kosztów 

odszkodowań oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Prosimy o udostępnienie danych na temat odszkodowań, np. porozumień z właścicielami terenu. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 1.3 b) tj; „Wykonanie zleceń odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie 

obowiązywania umowy”- Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie przyłączy na bieżąco, w 

miarę potrzeb Inwestorów. Stąd Zamawiający  nie jest w stanie obecnie udostępnić danych na temat 

ewentualnych odszkodowań.  

 

Pytanie IV: Czy w pozycjach 10 i 11 kosztorysu należy uwzględnić rozbiórkę, utylizację oraz 

odbudowę podbudowy z kamienia łamanego oraz warstwy mrozoodpornej? Jeśli tak proszę o podanie 

grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy leży rozbiórka, utylizacja oraz podbudowa z kamienia łamanego 

oraz warstwy mrozoodpornej. Zamawiający zakłada ponowne wykorzystanie  odzyskanej podbudowy z 

rozbiórki i odtworzenie istniejących warstw konstrukcyjnych. 

 


