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Nowiny, dnia 11.01.2019 r. 
INO.272.119.P.18 

 
Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.119.P.18                   
na: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działkach nr ewid. 343/2, 331/2 – ul. Dolomitowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny” 
 

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w dniu 07.01.2019 r. i 08.01.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 
dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U z 2018 r., poz. 1986) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1.  
Proszę o udostępnienie wzoru stanowiącego Zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
Odpowiedź nr 1. 
Zamawiający nie opracował gotowego wzoru przedmiotowego zobowiązania. Wytyczne określające 
zawartość w/w dokumentu przedstawione zostały na str. 7 SIWZ: uwaga dotycząca zasobów 
podmiotu trzeciego. 
 
Pytanie nr 2.  
Proszę o wyjaśnienia i wskazanie beneficjenta wadium składanego w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej w niniejszym postępowaniu. 
 

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający informuje, że beneficjentem wadium jest Gmina Sitkówka-Nowiny z siedzibą ul. Białe 
Zagłębie 25, 26-052 Nowiny. 
 

Pytanie nr 3.  
Specyfikacja D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa oraz Specyfikacja D-04.05.00 Podbudowa z gruntu 
lub kruszywa stabilizowanych cementem -  dotyczy kanalizacji deszczowej dla zadania: „Przebudowa 
drogi gminnej na działce nr ewid. 307/14 (ul. Wiosenna) w msc. Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny. 
Prosimy o zamieszczenie poprawnych specyfikacji dotyczących przedmiotowego zadania: „ Budowa 
oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa), gmina Sitkówka-
Nowiny” 
 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, że omyłka pisarska została poprawiona we wskazanych punktach STWiOR. 
Poprawne specyfikacje zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4.  
W przedmiarze pozycja nr 23 jest zapis, że należy wykonać moduł rozsączający z 12 skrzynek 
rozsączających – 10 szt. Zaś pozycja nr 24 jest zapis, że należy wykonać moduł rozsączający z 24 
skrzynek rozsączających – 6 szt.  
We wzorze umowy, w projekcie budowlanym oraz projekcie zagospodarowania terenu jest zapis, że 
należy wykonać moduł retencyjno- rozsączający składający się z 12 skrzynek z PP. 
Czy wszystkie moduły składają się z 12 skrzynek czy występują moduły 24 skrzynkowe? 
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Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, że należy wykonać moduły rozsączające 24 skrzynkowe. 

Pytanie nr 5.  
Rys. nr 7 – projekt wprowadzania ścieków opadowych do ziemi – wskazuje, że drenaż wgłębny należy 
wykonać z rur PE Ø200. Specyfikacja D-03.03.01 Sączki podłużne oraz przedmiar wskazuje, że 
drenaż ma być wykonany z rur z polichlorku winylu. 
Z jakiego materiału należy wykonać sączek drenarski łączący moduły retencyjno-rozsączające? 
 
Odpowiedź nr 5 

Sączek drenarski łączący moduły retencyjno-rozsączające należy wykonać z rur PE Ø200. 

 
Z poważaniem 
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