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Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia
do Wykonawców

Niniejszym

informuję,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. :„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie” od jednego z wykonawców wpłynęły
następujące zapytania:

Pytanie 1:
Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji przepompowni ścieków i co za tym idzie zmiany trasy rurociągu
tłocznego ?
Pytanie 2:
Czy Zamawiający podtrzymuje lokalizację tłoczni ścieków w pasie drogowym ?

Pytanie 3:
Prosimy o informację jaką należy przyjąć odległość pomiędzy rewizjami ?
Pytanie 4:
Czy mapa do celów projektowych musi zawierać odtworzenie granic własności ?
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Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:
Odpowiedź nr 1:
Tak, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji
przepompowni/tłoczni ścieków i tym samym trasy rurociągu tłocznego. Wykonawca/projektant powinien
wystąpić wcześniej o zgodę do Zamawiającego, wskazując jednocześnie przyczynę i efekt zmiany lokalizacji
przepompowni lub tłoczni.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający podtrzymuje lokalizację tłoczni ścieków w pasie drogowym, natomiast w uzasadnionych
przypadkach

Zamawiający

może

wyrazić

zgodę

na

zmianę

lokalizacji

tłoczni

ścieków.

Wykonawca/Projektant powinien wystąpić wcześniej o zgodę do Zamawiającego, wskazując jednocześnie
przyczynę i efekt zmiany lokalizacji tłoczni.
Odpowiedź nr 3:
Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi winna wynosić:
- dla średnicy DN 160 na odcinkach prostych – maksymalnie co 35 m.b.
- dla średnicy DN 200 na odcinkach prostych – maksymalnie co 50 m.b.
Jednocześnie studnie rewizyjne powinny być zaprojektowane i wykonane na każdym przyłączu, zmianie
kierunku, spadku i przekroju.
Odpowiedź nr 4:
Mapa do celów projektowych powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz.
1990) oraz aktami prawnymi wydanymi na podstawie w/w ustawy. Zamawiający nie stawia dodatkowych
wymagań co do zakresu i formy opracowania mapy do celów projektowych.

Z up. Burmistrza Rzepina
Artur Pacześny
Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej,
Środowiska i Inwestycji
/podpis na oryginale/
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