
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące 
przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej 
w ci ągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowo ści Dalachów , gmina Rudniki. 

Informujemy że zmianie uległy: 

• Przedmiary robót – rozdzielono część drogową, kanalizacyjną i zasilanie 
przepompowni oraz uwzględniono poprawki które wyniknęły na skutek pytań i 
wątpliwości. Na całość zadnia składają się następujące przedmiary robót: 

� Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w 
miejscowości Dalachów, gm. Rudniki – KANALIZACJA DESZCZOWA 

� Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w 
miejscowości Dalachów, gm. Rudniki – ROBOTY DROGOWE 

� Wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną przepompownię wód opadowych w 
ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 - WLZ 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy 
• Przekrój konstrukcyjny 
• Zamieszczono plany sytuacyjne części drogowej 
• Zamieszczono przekrój konstrukcyjny zatoki postojowej 
• Zamieszczono specyfikację techniczną na roboty drogowe 

 

 

Odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie: 

Firma zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej niżej wymienionych 
rysunków projektowych oraz brakujących Szczegółowych Specyfikacji Technicznych: 

1. Projektu drogowego w postaci: 
- planu sytuacyjnego z naniesionym zakresem prac drogowych, 
- szczegółami konstrukcyjnymi ławy betonowej pod krawężnik, zatoki postojowej, 
chodnika 
- wszystkimi przekrojami konstrukcyjnymi (plac postojowy) 
- zestawienia oznakowania poziomego przeznaczonego do odnowienia. 
 

2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących zakresu drogowego, a w 
szczególności: 
- wykonania frezowania warstw bitumicznych 
- wykonania robót rozbiórkowych podbudowy z kamienia łamanego 
- wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 
- wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
- wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
- skropienia nawierzchni asfaltem lub emulsją 
- ułożenia krawężników betonowych 
- wykonania ławy betonowej 
- wykonania nawierzchni placu postojowego 
- wykonania nawierzchni chodników z kostki betonowej 
- wykonania odtworzenia oznakowania poziomego 

 



Odpowiedź: 

Na stronie internetowej zamieszczono wymienioną dokumentację projektową, specyfikacje 
oraz naniesiono poprawki w przedmiarach robót. 

 
Pytanie: 

Firma prosi o wyjaśnienie różnic w długościach kanalizacji deszczowej między ilością podaną 
w przedmiarze, a ilością wynikającą z planu sytuacyjnego i profilu podłużnego kanalizacji 
deszczowej w m. Dalachów (Firma dołączyła tabele obrazujące różnice) 

Odpowiedź: 

Wyszczególnione różnice przeanalizowano i w przedmiarze robót naniesiono odpowiednie 
poprawki 

Pytanie: 

Dlaczego w przedmiarze robót nie zamieszczono pozycji dotyczących: 
- montaż kocich oczek przy krawędzi zatoki (wyszczególnione w SIWZ – opis przedmiotu 
zamówienia), 
- przejścia dla pieszych – oznakowanie poziome i pionowe (wyszczególnione w SIWZ – opis 
przedmiotu zamówienia), 
- studzienka kontrolna EuroNOK z zaworem odcinającym, która widnieje na planie 
sytuacyjnym i specyfikacji technicznej 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza  

Odpowiedź: 

W przedmiarach robót uwzględniono wyszczególnione pozycje. Studzienka kontrolna 
EuroNOK nie będzie montowana. 
 
Pytanie: 

W przedmiarze robót poz. nr 51 wskazano 22 sztuki studni rewizyjnych, natomiast w 
specyfikacji technicznej wskazano 27 szt. a w dokumentacji projektowej w planie sytuacyjnym 
i profilu podłużnym doliczyliśmy się 28 szt. studni rewizyjnych, ponieważ przed separatorem 
zaprojektowano również studnię fi 1000 o nazwie SR 

Odpowiedź: 

Zadanie obejmuje zakres od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 Wieluń – Częstochowa 
(obręb studni D1) do studni rewizyjnej D22. 
Odcinek kanalizacji od studni nr 23 do 27 nie będzie realizowany. 
Łączna ilość studni do wykonania wynosi 24 szt. – po analizie projektu ustalono że dodatkowo 
zostanie wykonana studnia rozprężna przy wylocie kanału tłocznego do rowu oraz w studnia 
rewizyjna w połowie kanału tłocznego. Studnie te zostały ujęte w przedmiarze robót – nie są 
uwidocznione w projekcie. 
 

Pytanie: 

W przedmiarze robót poz. nr 58 wymieniono separator lamelowy ESL 15/150 + osadnik 
OS2000 V=5m3, natomiast w projekcie jest separator oleju Super PEK NS 15 zintegrowany z 



piaskownikem HEK-EN-5000 o wym. 5500 mm fi 1600 mm. Między w/w separatorami różnice 
cenowe są znaczne 

Odpowiedź: 

Do wyceny robót należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót dotyczącym kanalizacji 
deszczowej (poz. 34) separator lamelowy ESL 15/10 + osadnik OS 2000 V=5 m3 
 

Pytanie: 

W przedmiarze robót poz. nr 47, w specyfikacji technicznej i na planie sytuacyjnym wymieniona 
jest rura PE100 SDR 17(PN) 315x18,7 mm o długości 368,26 m, natomiast na profilu 
podłużnym zmienono odręcznie średnicę tej rury na fi 200 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć rurę PE100 SDR17 o śr. 315x18,7 mm – zgodnie z pozycją 24 przedmiaru 
robót dotyczącego kanalizacji deszczowej 
Dodatkowo należy przewidzieć odwodnienie wykopów przy wykonaniu przepompowni ścieków 
oraz separatora. 
 
Pytanie: 

Pozycja przedmiaru robót nr 42 do 46 – czy kanały wymienione w tych pozycjach muszą być 
wykonane tylko z rur PP SN8 typu X-Stream czy też dopuszcza się rury innych producentów  
o podobnych parametrach 
 

Odpowiedź: 

Kanały opisane w pytaniu muszą być wykonane z rur PP SN8 typu X-Stream lub innych o 
parametrach nie gorszych niż wymienione, po uprzedniej akceptacji Inwestora. 
 
Pytanie: 

Prosimy również o uściślenie zapisu pozycji przedmiaru robót nr 7,8,22,i 23 – z jakiej frakcji 
kamienia łamanego należy wykonać warstwę dolną i górną podbudowy oraz podanie grubości 
tych warstw. 
 
Odpowiedź: 

Dolna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa naturalnego łamanego bazaltowego 
o frakcji 0/63 mm grubość warstwy 11 cm. 
Górna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa naturalnego łamanego bazaltowego 
o frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy 9 cm. 


