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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 06 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, 
Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”” w 
Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – 
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 

2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące 
pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  

 
Pytanie 1: „Biorąc pod uwagę Ustawę o drogach oraz Uchwałę rady Miejskiej  

w Bełchatowie z dn. 27.05.2004 r. opłatom podlega zajęcie pasa drogowego na roboty i 
umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i 
ochroną dróg. Wobec tego odcinki na których zaplanowano odwonienie nawierzchni 
powinny być zwolnione z opłat. Proszę o wyszczególnienie ulic planowanych do budowy 
kanalizacji deszczowej w ramach których należy przewidzieć opłaty za zajęcie pasa 
drogowego oraz ulic na których opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą obowiązywały.” 

 
Odpowiedź: W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej – związanej z 

odwodnieniem nawierzchni ulic Wykonawca robót będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone jedynie w przypadku 
realizacji odejść bocznych kanalizacji deszczowej do posesji. 

 
Pytanie 2: „Na kanalizacji sanitarnej z profili wynikają następujące odcinki: od 64 

do 75 (poz. 25 przedmiaru robót), od 77 do 81 (poz. 6 przedmiaru robót) i od 75 do 77 – brak 
przedmiaru  - czy wyłączono ten odcinek z zakresu a jeśli nie to do jakiej pozycji przedmiaru 
należy go dodać?” 

 
Odpowiedź: Odcinek 75 – 77 nie został wyłączony z zakresu, jest ujęty w odcinku 77 

– 81, który znajduje się w przedmiarze robót.  
 
Pytanie 3: „Na profilach kanalizacji sanitarnej w rejonie „Ujęcia Wody” nie podano 

średnic studni betonowych. W związku z powyższym czy zgodnie z pkt. 5.8.2.1 Specyfikacji 
Technicznej Kanalizacja Sanitarna należy wszystkie studnie przyjąć DN 1000 mm?” 

 
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 5.8.2.1 należy wykonać studnie żelbetowe DN 1000 mm. 
 

               Pytanie 4: „Kanalizacja deszczowa – rejon „Centrum” – Prosimy o 
wyjaśnienie ile i jaką łączną długość powinny wynosić odejścia boczne, ponieważ w ST 
kanalizacji deszczowej jest 11,75 m  (2 szt.) natomiast w Tabeli 3.2. „Zakres robót 
przewidzianych do wykonania” podano 20,75 m.” 
 



Odpowiedź: W tabeli 3.2 ujęte zostały wyprowadzenia w ramach pasa drogowego 
oraz przykanaliki do wpustów ulicznych. 
Długość wyprowadzeń – 11,75 m 
Długość przykanalików do wpustów ulicznych  – 9,0 m 

 
               Pytanie 5: „Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej w projekcie wyprowadzenia 
odejść bocznych są z rur PVC fi160  natomiast w przedmiarze robót z rur fi200. Proszę o 
wyjaśnienie, jakie rury należy zastosować.” 
 

Odpowiedź: Wyprowadzenia należy wykonać z rur PVC ø160. 
 

               Pytanie 6: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody” – w 
przedmiarze robót brak sieci z rur PVC fi200 oraz profili, natomiast zgodnie z Tabelą 
3.2. „Zakres robót przewidzianych do wykonania” występuje 20,5m. Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić 
w/w sieć.” 
 

Odpowiedź: Odcinek kanalizacji deszczowej ø200 długości 20,5 m w rejonie 
„Ujęcia Wody” znajduje się na rysunku nr 6.2. W przedmiarze robót odcinek należy 
uwzględnić w pozycji 56. 

 
               Pytanie 7: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody” – w 
przedmiarze robót poz. 61 występuje kanalizacja fi50 od pkt. 58/3 do 58/4 dla której 
brak profili, natomiast w tabeli 3.2. „Zakres robót przewidzianych do wykonania” nie 
przewidziano wykonania takiego odcinka. 
 

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać do realizacji pozycji nr 61 w przedmiarze 
robót. 

 
               Pytanie 8: „Kanalizacja deszczowa w rejonie – „Ujęcie wody” – profil nr 21. 
a)  w przedmiarze robót poz. 58 jest od pkt. 45 do pkt. 52. Czy nie powinno być od pkt. 
45 do pkt. 55 z uwzględnieniem odcinka od pkt. 52 do pkt. 54 
b)  w przedmiarze robót poz. 59 jest od pkt. 54 do pkt. 58. Czy nie powinno być od pkt. 
55 do pkt. 58/2” 
 

Odpowiedź:  
a)  odcinek 52 – 54 został uwzględniony w odcinku 54 – 58 
b)  pozycja 59 została prawidłowo określona w przedmiarze robót 

 
               Pytanie 9: Na profilach kanalizacji deszczowej w rejonie „Ujęcia Wody” nie 
podano średnic studni betonowych. W związku z powyższym czy zgodnie z pkt. 2.4.1. 
oraz pkt. 5.8.2.1 Specyfikacji Technicznej Kanalizacja deszczowa należy wszystkie 
studnie przyjąć DN 1000mm czy DN1200mm?” 
 

Odpowiedź:  Należy przyjąć studnie żelbetowe ø1000.  
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