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nr postępowania: BZP.2412.33.2017.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

]Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Budowa wodociągu z przepompownią i przyłączem wraz ze 
zbiornikiem wody pitnej do obiektu ARBORETUM Uniwersytetu Wrocławskiego w 
Wojsławicach. 

 
 

INFORMACJA NR 4 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1.  
W załączeniu przesyłamy propozycję wykonania zbiornika prefabrykowanego, w którym producent 
zaproponował następujące zmiany do projektu: 
- kształt oraz wymiary rząpia; 
- wlot sieci do zbiornika wyżej (kolanko przed zbiornikiem); 
- obniżona rzędna przelewu awaryjnego o 2 cm. 
W związku z powyższym prosimy o akceptację ww. propozycji. 
Załącznik do Pytania 1: Schemat zbiornika retencyjnego. 
Odpowiedź 1:  
Wykonawca składa ofertę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Realizacja zamówienia 
nastąpi zgodnie z Wzorem Umowy. 
 
Pytanie 2.  
Prosimy o podanie producenta zbiornika retencyjnego wody pitnej oraz informacji - po czyjej stronie 
przewidywane są koszty zakupu zbiornika? (brak dokumentacji części konstrukcyjnej zbiornika). 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający wymaga wykonania zbiornika z elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zakup, dostawa i montaż zbiornika należą do 
obowiązków Wykonawcy i wszelkie koszty z tym związane wykonawca winien uwzględnić w cenie 
ofertowej. Szczegółowa dokumentacja konstrukcji zbiornika z elementów prefabrykowanych nie jest 
wymagana. 
 
Pytanie 3.  
Czy istnieje możliwość wykonania bezpośrednio na budowie zbiornika metodą tradycyjną? 
Odpowiedź 3:  
Zbiornik należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z Wzorem Umowy. 
  



Pytanie 4.  
Prosimy o wyjaśnienie wątpliwego rozwiązania projektowego przecisku pod rzeką Ślęzą 
(uzasadnienie pionowego doprowadzenia rury od studni S01 i S02 oraz licznych załamań pod kątem 
90 st. na odcinku S01 - S02). 
Odpowiedź 4:  
Zaproponowane przez Projektanta w dokumentacji projektowej rozwiązanie techniczne przejścia 
wodociągu pod rzeką Ślęzą jest technicznie prawidłowe. Na jego podstawie wykonany został  
Operat wodno-prawny. Po jego analizie Oddział w Świdnicy Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wydał zgodę na realizację. W konsekwencji Starosta 
Dzierżoniowski na podstawie obu w/w dokumentów wydał decyzję pozwolenia wodnoprawne. 
Przejście pod rzeką Ślęzą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 
 
Pytanie 5.  
W odniesieniu do klauzuli uzgodnień z WiK Spółka z o.o. (l.dz. TT-16.1-440/16-2) dotyczącej 
zapewnienia dostawy wody oraz podania technicznych warunków podłączenia: "W przypadku 
przebiegu sieci/przyłączy wod. przez nieruchomości nie będące własnością inwestora (z 
wyłączeniem dróg publicznych) wymagana jest notarialna zgoda właścicieli na umieszczenie tych 
sieci/przyłączy na terenie ich nieruchomości" prosimy o informację - czy uzyskano notarialne zgody 
lub po czyjej stronie leży obowiązek i koszt ich uzyskania? 
Odpowiedź 5:  
Obowiązek i koszt uzyskania notarialnej zgody na przebieg sieci wodociągowej przebiegającej po 
terenie niebędącym własnością Inwestora leży po stronie Zamawiającego. W przypadku opóźnienia 
uzyskania notarialnej zgody istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania robót zgodnie z 
zapisami w Umowie paragraf 14 pkt 1.d. 
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w Rozdziale II punkt 2.5: 
jest: Jeżeli istnieje taka potrzeba Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami 

gruntów oraz powiadomić wszystkich właścicieli sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym 
rozpoczęciu prac. 

zmienia się na: Wykonawca zobowiązany jest powiadomić wszystkich właścicieli sieci infrastruktury 
technicznej o zamierzonym rozpoczęciu prac. 

 
Pytanie 6.  
Ze względu na szczególny charakter arboretum i brak konkretnych wymogów w warunkach 
wyjściowych do projektowania wydanych przez Wodociągi Dzierżoniów, proponujemy rozważenie 
zmian w projekcie, mających na celu ograniczenie do minimum ingerencję w zabytkową substancję 
arboretum oraz ułatwienia w przyszłej eksploatacji. 
1) Po pierwsze...  
Proponujemy wykonanie zbiornika wody w inny sposób. Przyjęty w projekcie zbiornik, ze względu 
na masę najmniejszego elementu (18T) wymaga użycia do montażu ciężkiego dźwigu. To wymusza 
ułożenie tymczasowej drogi dojazdowej z ciężkich płyt drogowych i utwardzenie stanowiska 
dźwigu.  Alternatywą jest wykonanie zbiornika na miejscu, w technologii "wylewania na mokro". 
Szczegóły rozwiązania tzn. konstrukcję zbiornika (zbrojenie) i sposób wykonania z użyciem lekkiego 
sprzętu przyszły wykonawca uzgodniłby z projektantem. 
2) Po drugie... 
Sposób przejścia pod rzeką Ślęzą przedstawiony w projekcie wymaga wykonania przecisku rurą 
stalową pod dnem rzeki. To z kolei wymaga wykonania dwóch komór szczelnych z elementów 
stalowych (grodzic)  celu odwodnienia komór. Wyprowadzenie rury wodnej na właściwą rzędną 
odcinkami pionowymi jest rozwiazaniem niespotykanym w wypadku ułożenia rurociągu w gruncie. 
Zamiennie można przejście pod rzeką wykonać metodą przewiertu sterowanego to znaczy 
zamontować rurę osłonową PE DN 200 (lub 250)  o długości około 50 mb, pod dnem rzeki 
oszczędzając przy okazji skarpy, obrzeża itd. i do niej wprowadzić rurę przewodową DN 160. Jest to 



rozwiązanie powszechnie stosowane, technicznie bez zarzutu a organizacyjnie (w sensie 
oszczędzania istniejącego otoczenia) najlepsze z możliwych. 
3) Po trzecie... 
Prosimy o rozważenie możliwości wyrażenia zgody na wykonania zdecydowanej większości 
rurociągów metodą przewiertu sterowanego lub przecisku sterowanego.  Wg badań geologicznych 
teren, na poziomie rzędnych wodociągu, jest gliniasty. Wykonanie przewiertów nie będzie 
problemem. 
Pozwoliłoby to nie tylko radykalnie skrócić czas wykonania robót ale także oszczędzić 
zagospodarowany teren na długości setek metrów. Proponowane technologie bezwykopowe 
wymagają jedynie niewielkich komór montażowych. 
Jesteśmy przekonani, że do naszych propozycji przychyli się autor projektu i zgodzi się na korekty. 
Odpowiedź 6:  
ad. 1) Zbiornik należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i STWiORB. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z Wzorem 
Umowy. 

ad. 2) Zaproponowane przez Projektanta w dokumentacji projektowej rozwiązanie techniczne 
przejścia wodociągu pod rzeką Ślęzą jest technicznie prawidłowe. Na jego podstawie wykonany 
został Operat wodno-prawny. Po jego analizie Oddział w Świdnicy Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wydał zgodę na realizację. W konsekwencji 
wydane zostało pozwolenie wodno-prawne. Przejście pod rzeką Ślęzą należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB. 

ad. 3) Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z Wzorem Umowy.  

 
Pytanie 7.  
Czy Inwestor wyrazi zgodę na prefabrykowany zbiornik retencyjny wg załączonych rysunków? 
Producent zbiornika prefabrykowanego, w oparciu którego został stworzony projekt inwestora, 
może wykonać technologicznie tylko zbiornik prefabrykowany jak na rysunkach od Producenta. 
Załącznik do Pytania 7: Zbiornik retencyjny na wodę pitną Vcz=42,3 m3. 
Odpowiedź 7:  
Zbiornik należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i STWiORB. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z Wzorem Umowy. 

 
Pytanie 8.  
Czy istnieje projekt montażu zbiornika retencyjnego? Ze względu na gabaryty (szerokość 3 metry) i 
ciężar elementów zbiornika do transportu od producenta (z Gdańska) będą użyte pojazdy specjalne. 
Wjazd takiego pojazdu na miejsce usytuowania zbiornika jest niemożliwy bez rozkopania zbocza 
pagórka zlokalizowanego za budynkiem (budynku nie można naruszyć!). Do rozładowania dennicy 
zbiornika (18T) konieczny będzie żuraw samojezdny o udźwigu co najmniej 120 tonometrów, 
którego rozstaw łap wynosi około 9 metrów. 
W miejscu lokalizacji zbiornika takiej przestrzeni nie ma. Proszę o dostarczenie opisu montażu 
zbiornika w konkretnej lokalizacji wskazanej w projekcie. Zakładam, że o tym problemie nie było 
wcześniej mowy i projektu montażu nie ma. 
Ponawiamy więc pytanie czy można zbiornik retencyjny wykonać w innej technologii, np. wylewany 
na mokro? 
Można przyjąć, że taka zmiana nie jest zmianą istotną i nie wymaga nowego pozwolenia na 
budowę. 
Odpowiedź 8:  
Zamawiający nie załącza projektu montażu zbiornika. Skoordynowanie i zaplanowanie procesu 
zakupu, dostawy i montażu zbiornika należy do obowiązków Wykonawcy. 



Zamawiający wymaga wykonania zbiornika z elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dokumentacja projektowa uwzględnia wszelkie 
uwarunkowania realizacyjne mogące mieć wpływ na dostawę i montaż zbiornika. 
 
Pytanie 9.  
Odcinek wodociągu wzdłuż drogi pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a granicą arboretum 
zaprojektowany jest w skarpie obsadzonej roślinami, z których każda, wg oświadczenia Pani Nowak, 
kosztowała 100 euro. Czy możliwe jest ułożenie tego odcinka w drodze, co pozwoliłoby nie tylko na 
uniknięcie szkód w nasadzeniach, ale także na położenie rurociągu w terenie płaskim, a nie w 
pochyłym zboczu? Czy zamiast to wszystko rozkopywać można zastosować przewiert sterowany? 
Odpowiedź 9:  
Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
STWiORB. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z Wzorem Umowy. 
 
Pytanie 10.  
Czy dysponujecie Państwo wykazem drzew do wycięcia poza terenem arboretum i zgodą na ich 
wycinkę w pasie o szerokości około 4m. Jest to oczywiście konieczne ze względu na dojazd sprzętu. 
Uwaga: Sugerujemy przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na wcześniejsze pytania (bez 
odpowiedzi) a także powyższe, kluczowe dla realności przedsięwzięcia. 
Przed udzieleniem odpowiedzi proszę zwrócić uwagę na zapis mówiący o tym, że za wszelkie szkody 
w nasadzeniach płaci wykonawca. 
Czy można do poprzedniej postaci przywrócić teren zalesiony choćby i tzw samosiejką? Stąd było 
pytanie o zgodę na wycinkę drzew po której nie ma szans na przywrócenie stany poprzedniego. 
Odpowiedź 10:  
Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew. 
 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 8.02.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 8.02.2018 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik do Pytania 1: Schemat zbiornika retencyjnego. 
2. Załącznik do Pytania 7: Zbiornik retencyjny na wodę pitną Vcz=42,3 m3. 
 


