
 
 

Lublin, dn. 11.04.12r. 

 

Pytanie nr 177 

 

Odpowiedź nr 177: 

Źródło finansowania zamówienia zostało wskazane w ogłoszeniu w sekcji  VI.2) Informacje 

o funduszach Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Pytanie nr 178: 

 

Odpowiedź nr 178: 

Umowa przewiduje fakturowanie z odroczonym terminem płatności tj. 30 dni. 

Pytanie nr 179: 

 

Odpowiedź nr 179: 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji. 

Pytanie nr 180: 

 



 
 

Odpowiedź nr 180: 

Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia uregulowany jest w art. 151 

Ustawy, do którego odsyła § 14 istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 181: 

 
Odpowiedź nr 181: 

Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia uregulowany jest w art. 151 

Ustawy, do którego odsyła § 14 istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 182: 

 
Odpowiedź nr 182: 

Zamawiający uwzględnił propozycję w treści projektu umowy. 

 

Pytanie nr 183: 

 
Odpowiedź nr 183: 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji. 

 

Pytanie nr 184: 

 
Odpowiedź nr 184: 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji 

 

Pytanie nr 185: 

 
Odpowiedź nr 185: 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji. 

 

Pytanie nr 186: 



 
 

 
Odpowiedź nr 186: 

Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za opisany przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie 187: 

 
Odpowiedź nr 188: 

Zamawiający wykreśla zapis § 7 ust. 3. 

 

Pytanie nr 189: 

 
Odpowiedź nr 189: 

Zamawiający wykreśla zapis par 7 ust. 3. 

 

Pytanie nr 190: 

 
Odpowiedź nr 190: 

Zamawiający zmienia treść par 7 ust 7.  

 

Pytanie nr 191: 

 
Odpowiedź nr 191: 

Forma pisemna pod rygorem nieważności, przewidziana jest w ustawie PZP i dotyczy 

ona również wszelkich zmian do istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 192: 



 
 

 
Odpowiedź nr 192: 

Zamawiający wprowadził zmiany par 7 ust 4, 5 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 193: 

 
 

Odpowiedź nr 193: 

Oczywista omyłka pisarska Zamawiającego. Zamawiający dokonał sprostowania. 

 

Pytanie nr 194: 

 
Odpowiedź nr 194: 

Zamawiający zmienił treść § 6 istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 195: 

 

 
 



 
 

Odpowiedź nr 195: 

Zamawiający wprowadził zmiany § 7 ust. 4, ust. 5 istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 196: 

 
Odpowiedź nr 196: 

Zamawiający wprowadził zmiany §7 ust. 4, 5 istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 197: 

 
Odpowiedź nr 197: 

Zamawiający wykreślił § 7 ust. 3.  



 
 

 

Pytanie nr 198: 

 

 
Odpowiedź nr 198: 

Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany. 

 

Pytanie nr 199: 

 
Odpowiedź nr 199: 

Zamawiający wykreślił § 11 ust. 1 pkt  1.7. 

 

Pytanie nr 200: 

 
 

Odpowiedź nr 200: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. 

 

Pytanie nr 201: 

 
 

Odpowiedź nr 201: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję. 

 

Pytanie nr 202: 



 
 

 
 

Odpowiedź nr 202: 

Zamawiający zmodyfikował treść § 12 ust. 2. 

Pytanie nr 203: 

 
Odpowiedź nr 203: 

Zamawiający wykreślił zapis § 12 ust. 3. 

 

Pytanie nr 204: 

 
 

Odpowiedź nr 204: 

Odpowiedzialność za projekt ponosi Projektant, w tym zgodnie z zawartą umową 

pomiędzy Zamawiającym a Projektantem jest on  zobowiązany do usunięcia wad i 

usterek. 

 

Pytanie nr 205: 

 
 

Odpowiedź nr 205: 

Z uwagi na oczywistą omyłkę w preambule istotnych postanowień umowy polegającą na 

wskazaniu negocjacji z ogłoszeniem jako trybu zawarcia umowy Zamawiający 

wskazuje, iż prawidłowa treść preambuły brzmi następująco: „Umowa zostaje zawarta 



 
 

w wyniku  przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie  przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r., w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza”; 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 206: 

 

Odpowiedź nr 206: 

Zamawiający dokonał zmiany §  7 ust. 4 i 5 istotnych postanowień umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 207 

 



 
 

 

Odpowiedź nr 207: 

Zmieniono § 9 ust. 4 istotnych postanowień umowy, zamawiający wprowadził zmiany do 

umowy uwzględniając termin realizacji zamówienia i w kontekście sposobu rozliczenia. 

Pytanie nr 208: 

 

Odpowiedź nr 208: 

Należy przyjąć: 3 bileterki wjazdowe, 3 bileterki wyjazdowe, 6 szlabanów, 4 automaty 

rozliczeniowe zgodnie z rys: 

XIII-SZ-86-IT-PWZ-01-S-01 – rev.01 

XIII-SZ-86-IT-PWZ-01-R-01 – rev.01 

 

Pytanie nr 209: 

 
 

Pytanie nr 210: 

 



 
 

Odpowiedź nr 210: 

Jeżeli, gdziekolwiek w istnieją różnice pomiędzy dokumentacją projektową, a 

przedmiarami, za dokument nadrzędny należy traktować dokumentację projektową – 

rysunki (rzuty, profile detale itp.) Np. jeżeli w przedmiarze wskazano na studnie DN 

1000, a z dokumentacji projektowej (np. z profili) wynika, że zaprojektowano studnie DN 

1400, to do wyceny przyjąć  studnie 1400, jeżeli w przedmiarze jest 40 szt opraw a w dok. 

Projektowej 44 należy przyjąć 44. 

 

Pytanie nr 211: 

 
Odpowiedź nr 211: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

 

Pytanie nr 212: 

 
Odpowiedź nr 212: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 213: 

 
Odpowiedź nr 213: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 214: 

 
Odpowiedź nr 214: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 215: 



 
 

 
Odpowiedź nr 215: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 216: 

 

 
Odpowiedź nr 216: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

 

Pytanie nr 217: 

 
Odpowiedź nr 218: 

Odp.jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr  219: 

 
Odpowiedź nr 219: 

Odp. jak w pytaniu nr 210 

 

Pytanie nr 220: 

 
Odpowiedź nr 220: 

Odp. jak w pytaniu nr 210 

 

Pytanie nr 221: 

 



 
 

Odpowiedź nr 221: 

Odp. jak w pytaniu nr 210 

 

Pytanie nr 222: 

 
Odpowiedź nr 222: 

Odp. jak w pytaniu nr 210 

 

Pytanie nr 223: 

 
Odpowiedź nr 223: 

Odp. jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 224: 

 
Odpowiedź nr 224: 

Odp. jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 225: 

 
Odpowiedź nr 225: 

Odp. jak w pytaniu nr 210. 

 

Pytanie nr 226: 

 
 

Odpowiedź nr 226: 

Odp. jak w pytaniu nr 210 oraz w tabeli przedmiarowej nr 20 dodano pozycję – 

Wykonanie prób szczelności. 

 

Pytanie nr 227: 



 
 

 
Odpowiedź nr 227: 

Dla pozycji przedmiarowych: 

włączenie do studni ekscentrycznych wg profilu boczne 90˚ średnicy DN200 z odpływu z 

wpustów ulicznych, nie ma kinety. 

 

Pytanie nr 228: 

 
Odpowiedź nr 228: 

Dla pozycji przedmiarowych: 

włączenie do studni ekscentrycznych wg profilu boczne 90˚ średnicy DN200 z odpływu z 

wpustów ulicznych, nie ma kinety. 

 

Pytanie nr 229: 

 
Odpowiedź nr 230: 

Dla pozycji przedmiarowych: 

włączenie do studni ekscentrycznych wg profilu boczne 90˚ średnicy DN200 z odpływu z 

wpustów ulicznych, nie ma kinety. 

 

Pytanie nr 231: 

 
Odpowiedź nr 232: 

włączenie do studni ekscentrycznych wg profilu boczne 90˚ średnicy DN200 z odpływu z 

wpustów ulicznych, nie ma kinety. 



 
 

 

Pytanie nr 232: 

 
Odpowiedź nr 232: 

Dla pozycji przedmiarowych: 

włączenie do studni ekscentrycznych wg profilu boczne 90˚ średnicy DN200 z odpływu z 

wpustów ulicznych, nie ma kinety. 

 

Pytanie nr 233: 

 

 
 

Odpowiedź nr 233: 

Dla studni określonych w jako I 3A’ przyjąć do wyceny parametry jak dla studni I 3A.  

lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

Dla studni określonych w przedmiarze jako I 4’ przyjąć do wyceny parametry jak dla 

studni I 4 lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektową. 

Pytanie nr 234: 

 
 

Odpowiedź nr 234: 

Typ studni kablowych podany jest na rys. Projektu Wykonawczego TOM XV - SIECI 

ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE- POZA PARKINGAMI, zał. nr 1 do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 235: 



 
 

 
 

Odpowiedź nr 234: 

Dla pompowni PD4 pkt. 1.4 opisu technicznego tom XV- wyjaśniamy, typ kabla YKY 3x2,5 

(każdy po 300m- razem 600m. regulator poziomu wymaga zasilania 230V-jeden kabel. Dla 

sterowania pompownią będzie wykorzystany styk przełączny bezpotencjałowy – drugi kabel.  

Należy zastosować szafkę złączową wykonaną z tworzywa poliestrowego z włóknem 

szklanym termoutwardzalną odporną na działąnie warunków atmosferycznych (UV). 

Pytanie nr 235: 

Prosimy o podanie dokładnego typu elektronicznego regulatora poziomu wody 

przewidzianego dla zbiornika p.poż., gdyż informacje na jego temat zawarte w przedmiarze 

XIV 3.1 (brak jest jakichkolwiek danych na ten temat w opisie technicznym i specyfikacji) są 

niewystarczające do prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź nr 235: 

Należy zastosować Elektroniczny Wskaźnik (Regulator) Poziomu w wykonaniu minimum 

IP43, który wysteruje pompy. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych 

 wymagań. (w studni wodomierzowej) regulator  z sondami konduktometrycznymi. 

Pytanie nr 236: 

 

Odpowiedź nr 236: 

Jakie  kształtki zostaną wycenione w tej pozycji  pozostaje do  decyzji  oferenta. Przejścia 

szczelne stosować na połączeniach ze studniami, zbiornikami pompowniami itp. 

Pytanie nr 237: 

 

Odpowiedź nr 237: 

Nie. 



 
 

Pytanie nr 238: 

w profilu kanalizacji deszczowej znajduje się projektowana studnia rewizyjna DN 1400 z 

czujnikiem poziomu wody połączona rurą ze studnią D185. W dokumentacji (poza 

rysunkami) brak  jest jakiejkolwiek informacji na ten temat. Prosimy o udzielnie informacji 

czy studnię tą należy ująć w wycenia (brak pozycji w przedmiarze), czy należy ją przewidzieć 

jako betonową czy żelbetową oraz jaki czujnik przewidziano do pomiaru poziomu wody.  

Odpowiedź nr 238: 

Studnię należy wycenić jako żelbetową. Należy zastosować Elektroniczny Wskaźnik 

(Regulator) Poziomu w wykonaniu minimum IP43, który wysteruje pompy. Zamawiający nie 

stawia w tym zakresie szczególnych  wymagań. (w studni wodomierzowej) regulator  z 

sondami konduktometrycznymi. 

Pytanie nr 239: 

 

Odpowiedź nr 239: 

Zgodnie z SIWZ przedmiary zostały przekazane jako materiał pomocniczy. Oferent winien 

dokonać analizy dokumentacji i na jej podstawie uwzględnić w ofercie wszystkie roboty 

konieczne do wykonania z niej wynikające, również nie uwzględnione w przedmiarze. 

Pamiętać należy równie, że Tabele Przedmiarowe służą, na etapie ofertowania, tylko do 

wpisania wartości. Tabele Przedmiarowe w trakcie realizacji mogą być zmodyfikowane w 

celu sprawnego rozliczania zadania. Grubości warstw przyjąć z dokumentacji projektowej. 

 

 

 

Pytanie nr 240: 



 
 

 

Odpowiedź nr 240: 

 

.

zapewnienie rzędnej dna 

studni pompowej ok. 0,8m poniżej dna zbiornika retencyjnego. Rzędne (terenu/dna studni) 

wynoszą PS2 (dn 2500) 192,90/186,5; PS3 (dn 2500) 193,35/186,33; PS4 (dn 2500) 

195,20/189,80. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


