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ZP.271.0026.2022 

Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji warunków zamówienia nr 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę  

ul. Wilczej, Granicznej, Nowej, Metalowca, Leśnej, Odlewnika, 

Okrzei, Morelowej, Miodowej, Jedności Robotniczej, 

Współczesnej, Różanej w Nowej Soli wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Pytanie 11 

Kosztorys br kanalizacji odc 1 poz nr 26 Montaż przepompowni. Z przekrojów 

poprzecznych wynika, iż przepompowania będzie posadowiona na głębokości 6,2 m. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy przy wykonywaniu wykopu pod przepompownię nie 

powinno się zastosować zabicia ścianek szczelnych - ze względu na dużą głębokość. 

Prosimy o wyjaśnienie czy zabicie ścianek zostanie rozliczone jako robota dodatkowa i 

oddzielnie zapłacone, jeśli nie, to prosimy o dopisanie pozycji do kosztorysu "zabicie 

ścianek szczelnych". 

Odpowiedź 

Koszty zabezpieczenia ścian wykopów przed osuwaniem oraz dopływem wód 

gruntowych należy uwzględnić w pozycji nr 26 „Montaż przepompowni - zbiornik 2500 

mm oraz 2 pompy zatapialne o wydajności od 32-79 dm3/s”. Do wyboru wykonawcy 

pozostawia się sposób zabezpieczenia ścian wykopów. Należy wykonać szalowanie 

wykopów w technologii umożliwiającej wykonanie robót montażowych.  

Pytanie 12 

Ze względu na duże głębokości ułożenia kanalizacji prosimy o wyjaśnienie w jaki 

sposób będzie rozliczane zabicie igłofiltrów i pompowanie wody z wykopów. Czy będą 

to roboty dodatkowe, oddzielnie zapłacone? Jeśli nie prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów o te pozycje  - na odcinkach ulic gdzie będzie zachodzić taka konieczność. 

Odpowiedź 

Warunki gruntowo-wodne zostały dołączone do dokumentacji projektowej, a tym 

samym znane są spodziewane poziomy wód gruntowych oraz stopień 

przepuszczalności gruntów. Odwodnienie wykopów zostanie rozliczone w ramach 

pozycji roboty ziemne dla wszystkich odcinków.  
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W przedmiarach robót dotyczących odwodnienia dla wszystkich odcinków wprowadza 

się zmianę opisu pozycji nr 1, która otrzymuje brzmienie: 

„Roboty ziemne wraz z transportem urobku na składowisko wykonawcy, roboty 

pomiarowe, odwodnienie wykopów, igłofiltry, pompowanie, zabezpieczenie 

istniejących sieci.” 

Powyższy opis oznacza, że w ramach tej pozycji należy uwzględnić koszt odwodnienia 

wykopów, w tym zabicie igłofiltrów i pompowanie wody z wykopów. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

(-) Jacek Milewski 
Prezydent Miasta Nowej Soli 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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