
Pytanie: 

Dot. Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego 

IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 

1. Trasa nowo projektowanego rurociągu częściowo pokrywa się z trasą istniejącego 

rurociągu, w części rysunkowej projektu istniejąca sieć wodociągowa została 

oznaczona do likwidacji. W pozostałych dokumentach brak wzmianki 

o likwidacji starego rurociągu. W przypadku istniejącej potrzeby rozbiórki 

istniejącego rurociągu, proszę o doprecyzowanie wymagań co do: 

a) Zakresu prac rozbiórkowych (inwentaryzacja). 

b) Wymaganego zakresu i sposobu utylizacji starego rurociągu 

azbestowocementowego. 

c) Zaopatrzenia mieszkańców w wodę podczas prowadzenia prac, w związku 

pokrywającą się trasą. 

2. W związku ze znacznymi trudnościami związanymi z likwidacją/rozbiórką 

starego azbestowo-cementowego rurociągu, czy istnieje możliwość zmiany trasy, 

umożliwiającej pozostawienie starego rurociągu? 

3. Czy dopuszczane jest wykonywanie przewiertów sterowanych pod drogami bez 

rury osłonowej w związku z zastosowaniem wzmocnionej rury typ RC? 

4. W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami między dokumentacją 

projektową a przedmiarem proszę o określenie, który z dokumentów jest 

obowiązujący. Przykładowe rozbieżności: 

a) W przedmiarze zawarta jest pozycja – zestaw do odczytu radiowego 

wodomierzy. W projekcie brak takiego zapisu. Czy należy uwzględnić tą 

pozycję? 

b) W przedmiarze zawarta jest pozycja – zestaw inkasencki wraz z drukarką do 

odczytu wodomierzy. W projekcie brak takiego zapisu. Czy należy 

uwzględnić tą pozycję? 

c) W przedmiarze podano przykładowe modele/producentów armatury 

w stosunku do których projekt nie określa wytycznych. Czy należy 

uwzględnić proponowane w przedmiarze rozwiązania. Czy istnieją konkretne 

wytyczne co do armatury/uzbrojenia sieci? 

5. W związku z udostępnioną dokumentacją rysunkową w słabej 

jakości/rozdzielczości, proszę o udostępnienie części rysunkowej pozwalającej na 



przeanalizowanie trasy sieci. Preferowany format .dwg, .dxf lub .pdf 

wyeksportowany w wysokiej jakości/rozdzielczości. 

6. W punkcie 5.4. specyfikacji technicznej wyróżniono 6 typów punktów 

czerpalnych bez określenia ilości poszczególnych punktów. Na projekcie nie 

zostały one oznaczone, lub nie ma możliwości ich odczytania ze względu na 

słabą jakość/rozdzielczość. Proszę o sprecyzowanie w jakiej ilości występują 

poszczególne punkty. 

7. W odniesieniu do działu XIX. punkt 8. podpunkt 4) SIWZ proszę o informację 

czy Inwestor posiada zgody właścicieli upoważniające do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

8. W związku z zapisem w dziale XIX. punkcie 1. SIWZ, proszę o informację, czy 

dostępny projekt na stronie http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=144 , jest 

projektem zamiennym? 

9. Proszę o podanie informacji co do zaplanowanego budżetu na 2017 rok, 

w związku z uzależnieniem od budżetu płatności za wykonanie prac. 


