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Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 
 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach a aglomeracji Łódź, Zadanie 6 – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Ornej, PCK i Rycerskiej – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj” 

 
 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Pabianicach działając na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, 

że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i 

udzielone odpowiedzi. 

Pytanie 1 

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych dla wykonania 

projektów budowlano - wykonawczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego (punkt 4.3), przekaże 

Wykonawcy, po podpisaniu umowy, mapy do celów projektowych dla całego zakresu rzeczowego 

zadania inwestycyjnego, na których były wykonane koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej. Mapy 

mogą wymagać aktualizacji, z uwagi na fakt, że koncepcje sporządzono w roku 2017. 

 Pytanie 2  

Czy lokalizacja odejść od sieci do poszczególnych posesji zastała uzgodniona z właścicielami posesji 

na etapie wykonywania koncepcji. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, że na etapie wykonania koncepcji lokalizacja odejść bocznych sieci 

do poszczególnych posesji została wstępnie uzgodniona z właścicielami posesji, jednak należy 

potwierdzić uzgodnienia w fazie projektowej realizacji inwestycji.  

Pytanie 3 

W przypadku braku map do celów projektowych, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji  

I etapu zamówienia tj. wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót do dnia 

31.01.2019 roku. 

Opracowanie map dla terenu Starostwa Pabianickiego trwa ok 3 miesiące. Uzgodnienie 

dokumentacji w ZUDP i ZDiZM to czas ok. 1 miesiąca, a zgłoszenie robót w Wydziale 

Architektury to 21 dni. Stąd proponowany czas wykonania I etapu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, po uwzględnieniu faktu, iż będące w jego posiadaniu mapy do celów 

projektowych mogą wymagać aktualizacji, podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji etapu 

I do dnia 10 stycznia 2019r. Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp, dokonuje się modyfikacji w SIWZ. Zakres modyfikacji obejmuje: 

1. Rozdział III, punkt 4, podpunkt a): 

W miejsce zapisu: 

a) Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego 

maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:  

 etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze 

złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w 

Pabianicach zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem 

rzeczowym – do 30 listopada 2018 r., 

 etap 2 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna, 

 etap 3 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK, 

 etap 4 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej, 

wprowadza się zapis: 
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a) Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego 

maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:  

 etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze 

złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w 

Pabianicach zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem 

rzeczowym – do 10 stycznia 2019 r., 

 etap 2 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna, 

 etap 3 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK, 

 etap 4 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej, 

2. Rozdział V, punkt 5.2: 

W miejsce zapisu: 

5.2. Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego 

maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:  

 etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze 

złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w 

Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych 

zakresem rzeczowym – do 30 listopada 2018 r., 

 etap 2 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna, 

 etap 3 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK, 

 etap 4 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej, 

wprowadza się zapis: 

5.2. Realizacja zamówienia będzie następowała etapami w oczekiwanym przez Zamawiającego 

maksymalnym terminie. W celu sprawnej realizacji wprowadza się podział na etapy:  

 etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze 

złożeniem w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w 

Pabianicach - zgłoszeń wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych 

zakresem rzeczowym – do 10 stycznia 2019 r., 
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 etap 2 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Orna, 

 etap 3 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. PCK, 

 etap 4 -  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do posesji w ul. Rycerskiej, 

3. Załącznik nr 10 – wzór umowy, § 3 ust. 3 pkt. a): 

W miejsce zapisu: 

a) etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem 

w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń 

wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 30 

listopada 2018 roku, 

wprowadza się zapis: 

a) etap 1 – sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze złożeniem w 

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zgłoszeń 

wykonania robót budowlanych dla każdej z ulic objętych zakresem rzeczowym – do 10 

stycznia 2019 roku, 

Pytanie 4 

Z uwagi na bardzo wysoki poziom wód gruntowych, głębokie wykopy i małą szerokość ulicy 

Ornej na odcinku od Si do S2 prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 

kanalizacji sanitarnej przewiertem teleoptycznym z rur kamionkowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie odcinka Si – S2 w technologii przewiertu 

teleoptycznego z rur przeciskowych kamionkowych lub rur przeciskowych GRP.  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zadanie inwestycyjne jest realizowane w  

systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i technologia wykonania zostanie szczegółowo uzgodniona 

w fazie projektowej realizacji inwestycji. 


