
 

Reguły, 31 października 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.70.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 25.10.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Remont sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice”. 

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 

zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 

1.  W związku z bardzo małą dostępnością i bardzo wysokim kosztem zaprojektowanych rur PP SN12 

litych z gładką ścianą prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału rur 

remontowanego kanału sanitarnego na takie które będzie można sprowadzić szybciej, co jest bardzo 

ważne w związku z wymaganym terminem realizacji robót? 

 

2. Z informacji jakie posiadamy oraz w oparciu o własne obserwacje robót ziemnych jakie były do tej 

pory prowadzone w ul. Królewskiej w Regułach wynika, że w tym rejonie można trafić na wysoki 

poziom wód gruntowych o bardzo zmiennym napływie (warstwy różnego rodzaju gruntów o 

odmiennych wartościach współczynnika przepuszczalności) więc bardzo trudno wycenić jest koszty 

pompowania wody gruntowej, co wiąże się z uwzględnieniem kosztów dodatkowego ryzyka w ofercie 

na to zadanie. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie kosztów 

pompowania wody gruntowej powykonawczo wg. Prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania? 

 

3. W przypadku natrafienia na gorsze warunki gruntowo-wodne niż opisano w SIWZ może zajść 

potrzeba wydłużenia czasu realizacji robót co przełoży się na dłuższe zajęcie pasa drogowego. Czy 

Zamawiający przewiduje możliwość zwrotu wysokich kosztów zajęcia pasa drogowego  w przypadku 

jeżeli to zajęcie będzie wynikało z mniejszego tempa pracy związanego z gorszymi warunkami 

gruntowymi niż opisane w materiałach przetargowych? 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odprowadzenie wód gruntowych do innego odbiornika niż rów 

U-1 jeżeli Wykonawca wskaże taki odbiornik? 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrzut wód z odwadniania wykopów do kanalizacji sanitarnej? 

 

6. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej? 

 

7. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wód gruntowych do rowu U-1? 

 

8. Ze względu na zmienną  ilość koniecznych do przepompowywania ścieków sanitarnych co jest 

ciężko wycenić na etapie składania ofert (w związku z powyższym ponownie należy uwzględnić 

koszty dodatkowego ryzyka), czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie kosztów pompowania 

ścieków sanitarnych powykonawczo wg. Prowadzonego na bieżąco dzienniczka pompowania? 

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie innego systemu przepompowywania ścieków 

sanitarnych niż zaprojektowany by-pass PE fi 225mm? 



 

10. Jeżeli Zamawiający nie pozwoli na zmianę systemu przepompowywania ścieków, to czy wyrazi 

zgodę na zmianę materiału i średnicy by-passu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału z którego ma być wykonany remontowany 

odcinek sieci kanalizacyjnej, ze względu na specyficzne warunki wodno-gruntowe.  

 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie kosztów pompowania wody gruntowej 

powykonawczo wg. prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania. Zgodnie z SIWZ i projektem 

umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące również pompowanie wód 

gruntowych.  

 

Ad. 3 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu dodatkowych kosztów za zajęcie pasa 

drogowego ponad wartość ujętą w cenie ryczałtowej.  

 

Ad. 4 Zamawiający ustosunkuje się do zaproponowanego innego odbiornika wód gruntowych po 

przedstawieniu tego odbiornika z zastrzeżeniem, iż takim odbiornikiem nie może być kanalizacja 

sanitarna.  

 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zrzut wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej, 

gdyż jest to nie zgodne z zapisami ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328). 

 

Ad. 6 Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zrzut wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej, gdyż 

prowadzenie takiego zrzutu jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 

Ad 7. Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za zrzut wód gruntowych do rowu U-1.  

 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie kosztów pompowania ścieków powykonawczo 

wg. prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania. Zgodnie z SIWZ i projektem umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące również pompowanie ścieków.  

Ad. 9 Zamawiający rozważy inny system przepompowywania ścieków o ile jego parametry nie będą 

gorsze niż przyjęte w dokumentacji.  

 

Ad. 10 Zamawiający rozważy zmianę materiału i średnicy by-passsów o ile parametry 

zaproponowanego materiału oraz średnica nie wpłyną negatywnie na ilość możliwych do 

przepompowania ścieków. 

 
 

 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 
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2) aa ZP.271.2.70.2017 
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