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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/7/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018.” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 21 

dot. przebudowy sieci wodociągowej w systemie P+B - po stronie numerów parzystych: na odcinku od przestrzeni 
pomiędzy budynkami nr 8 i 4 do końca opracowania nie ma możliwości wytrasowania przebudowy sieci 
wodociągowej po istniejącym śladzie, zarówno metodą rozkopową, jak i bezwykopową, ze względu na ogromne 
zagęszczenie istniejących sieci kablowych ( w tym energetyki średniego napięcia), a także obecność istniejących 
sieci cieplnej i gazowej. Całość nie pozwala na wygospodarowanie miejsca pod komory nadawcze dla reliningu, 
co sprawia że metoda bezwykopową jest tu niemożliwa do realizacji. Wytrasowanie sieci po drodze alternatywnej, 
pomiędzy chodnikiem, a ścieżką rowerową i dalej w chodniku, metodą rozkopową, wymagałoby przebudowy trzech 
komór wodomierzowych oraz wycinki minimum dwóch drzew, przebudowy części sieci kablowych, a także przejścia 
przez istniejące tereny zielone. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadom, czy posiada 
odpowiednie środki na zabezpieczenie finansowe tego typu przedsięwzięcia oraz czy Wykonawca zobowiązany jest 
w swojej cenie uwzględnić wymienione ryzyka, 
Odpowiedź na pytanie nr 21 

Potwierdzamy, że zamawiający jest świadomy, że może zajść konieczność zmiany trasy sieci z ww. powodów. 
Wykonawca ma przewidzieć wszelkie koszty związane z kompleksową przebudową sieci wodociągowej zgodnie 
z PFU. 
 
Pytanie nr 22 

dot. przebudowy sieci wodociągowej w systemie P+B - po stronie numerów nieparzystych: na przedmiotowym 
odcinku nie ma możliwości wytrasowania przebudowy sieci wodociągowej po istniejącym śladzie, zarówno metodą 
rozkopową, jak i bezwykopową, ze względu na ogromne zagęszczenie istniejących sieci kablowych (w tym 
energetyki średniego napięcia), a także obecność istniejących sieci drenarskiej i gazowej. Całość nie pozwala na 
wygospodarowanie miejsca pod komory odbiorcze dla reliningu (w.w. komorę nadawczą można zlokalizować 
pomiędzy hydrantem przy budynku nr 9 i wysepką pomiędzy budynkami 8a i 9). Warunkiem koniecznym realizacji 
wymiany ww. sieci jest zatem przebudowa części istniejących sieci kablowych w rejonie komór odbiorczych oraz 
spięć sieci z istniejącymi budynkami. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający jest tego świadom, czy 
posiada odpowiednie środki na zabezpieczenie finansowe tego typu przedsięwzięcia oraz czy Wykonawca 
zobowiązany jest w swojej cenie uwzględnić wymienione ryzyka. 
Mając na uwadze powyższe ryzyka, uwzględnić należy również potrzebę wydłużenia terminu realizacji zadania, 
w związku z koniecznością wykonania wielobranżowej dokumentacji usuwania kolizji sieciowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 22 

Potwierdzam, że zamawiający jest świadomy, że może zajść potrzeba przebudowy sieci kablowych w związku 
z przebudową sieci wodociągowej. Wykonawca ma przewidzieć wszelkie koszty związane z kompleksową 
przebudową sieci wodociągowej zgodnie z PFU. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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