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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, 
ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II” nr sprawy: KIWK/PN/05/I/2021/POIŚ/ 
WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK_ETAP II 
 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający 
udziela wyjaśnień do zapisów specyfikacji warunków zamówienia. 

 
Pytanie 1: 
 
Zgodnie z opisem PW pkt. 3.4 przewiduje się likwidację nasypu kolejowego na odcinku od 
studni D1.12 do studni D1.17.  
Natomiast z profilu kanalizacji wynika, że na odcinku D1.2-D1.8 oraz D1.18-D1.26., 
projektowana niweleta terenu jest niżej od niwelety terenu istniejącego. Prosimy 
o wyjaśnienie: 

a) według jakich rzędnych terenu istniejącego czy projektowanego ma zostać wykonany 
zasyp wykopu po robotach kanalizacyjnych ?, 

b) w jakich pozycjach przedmiaru robót należy wycenić wywóz i utylizację powstałego 
nadmiaru gruntu ? Prosimy o naniesienie stosownych korekt do projektu.  

 

Odpowiedź: 
 
Na odcinku od studni D1.2-D1.12 oraz D1.18-D.27 należy przyjąć rzędne terenu istniejącego 
(oznaczone na rysunku kolorem zielonym) zgodnie z rysunkiem nr D2-772-S-000-201-A. Teren 
projektowany odnosi się do projektowanej drogi, która realizowana jest wg odrębnego 
opracowania, a która zostanie wykonana w późniejszym czasie. Natomiast na odcinku od 
studni D1.12- D1.17 w miejscu likwidacji nasypu kolejowego należy przyjąć rzędne terenu 
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projektowanego (oznaczone na rysunku kolorem niebieskim) zgodnie z rysunkiem nr D2-772-
S-000-201-A.  
 
Likwidacja nasypu kolejowego wraz z jego wywozem i utylizacją powinna zostać ujęta w PR-
1 poz. 1.22 
 
 
Pytanie 2: 

 
„Likwidacja istniejącego nasypu kolejowego wraz z utylizacją„– w związku z koniecznością 
rozbiórki istniejącego nasypu kolejowego wraz z jej utylizacją prosimy o informację czy 
grunt po byłym nasypie kolejowym nie jest gruntem skażonym. Brak w dokumentacji 
geotechnicznej oceny zanieczyszczeń nasypu. Z naszego doświadczenia grunty po nasypach 
kolejowych wykazywały często cechy zanieczyszczenia, a to przekłada się na koszty 
utylizacji. 
 
Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie było 
wskazań do konieczności wykonania oceny zanieczyszczeń gruntu w istniejącym nasypie 
kolejowym. Na etapie pozyskiwania zgód, właściciel terenu - PKP PLK, w piśmie 
nr IZ08DK.2133.210.2021.e z dn. 11.06.2021r. wyraził zgodę na likwidację nasypu 
kolejowego i nie wskazał, że grunt może być skażony. Dodatkowo na etapie pozyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 83/Ś/16 z dn. 02.12.2016r.  strony nie 
wskazały by było takie zagrożenie. W związku z czym należy przyjąć utylizację gruntu 
wykazanego w odwiertach geotechnicznych w pozycji przedmiarowej PR-1 poz. 1.22. 
 

 

Pytanie 3: 

 

Zabezpieczenie wykopów -  Zgodnie z zapisami w opisie do projektu wykonawczego kanały 
należy układać w wykopach obustronnie obudowanych grodzicami „ Elementy  kanałów  
retencyjnych  należy  układać  w  wykopach  obustronnie  obudowanych grodzicami.  Do  
obudowy  należy  użyć  grodzic  stalowych  G62  (GU18)  ze  stali  S355GD. Głębokości  
kopania  według  rysunku  profilu  podłużnego.  Układ  i  długości  brytów  grodzic według 
rysunku PZT i poniższego zestawienia.     
W zależności od warunków gruntowych i przewidywanej głębokości kopania zaprojektowano 
obudowę  z  grodzic  w  schemacie  wspornikowych  oraz  z  rozporami  w  postaci  ramy 
rozporowej ( str. 39-40 opisu) ……………………………„  
W związku z powyższym prosimy o informację czy Inwestor będzie bezwzględnie wymagał 
dokładnie takiego zabezpieczenia wykopów jak został wskazany w projekcie, gdyż jest to 
konieczne do wykonania projektowanych kanałów retencyjnych. Czy sposób zabezpieczenia 
może być inny niż wskazany w projekcie. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie wykopów należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową.  
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Pytanie 4: 

 

Czy opłaty związane z wejściem w tereny należące do PKP SA Wykonawca ma ująć w ofercie 
czy koszty te pokrywa w całości Inwestor? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii pismem o sygn. KIWK/ZP/MJ/7727/12/2021 
z dnia 31.12.2021 r. opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 03.01.2022 r. (odpowiedź na pytanie nr 3). 
 
 
Pytanie 5: 

 
Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy przewiert rurami GRP należy wykonać na odcinku D1.17 
– D1.19, wg projektu DN 600, natomiast wg przedmiaru DN 500?  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że prawidłową średnicą, zgodnie z dokumentacją projektową, dla 
przewiertu na odcinku D1.17 – D1.19 jest średnica DN600mm.  
W związku z powyższym dokonuje się zmiany do przedmiaru PR-2 w pozycji 2.8 w zakresie 
średnicy z dn:500 mm na dn:600 mm. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 10K do SWZ - 
Przedmiar robót i zamieścił na stronie interentowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowany Załącznik nr 10K do SWZ oznaczony jako:  
„Załącznik nr 10K do SWZ_Przedmiar robót_14012022”  
 
 
 
Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
który jest wyznaczony odpowiednio:  
- termin składania ofert: 14.02.2022 r. do godz. 9:00 
- termin otwarcia ofert: 14.02.2022 r. godz. 10:00 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
 
 
 

Z poważaniem 
 

 

   Prokurent   Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń       Andrzej Cebula 


