
Pytania i Odpowiedzi Koiobrzeg 05.10.2021

Dotyczy: ,,Przebudowa rurociqgéw wody surowej ze studni glebinowych nr 2 i 4 do stacji uzdatniania
wody w miejscowoéci Bagicz, gmina Ustronie Morskie”
Postepowanie nr NIRI 15/2021

w nawiqzaniu otrzymanych pytar‘t do SWZ, Zamawiajacy informuje nastepujqco:

1. " dz. nr 7/14 - dysponowanie terenem Nadleénictwa Goécino w celu wykonania robét bedzie
mozliwe po spisaniu z Nadleénictwem umowy dzierZawy gruntu , Termin wejécia na dziaike naleZy
uzgodnié z dzieiiawcq terenu " - po czyjej stronie bedzie podpisanie umowy dzieriawy terenu i
ponoszenie kosztéw wejécia na dziaike Nadleénictwa ?

Odpowiedi: Zajecie gruntu Nadleénictwa izwiqzane z tym formalnoéci IeZa po stronie Wykonawcy

2. prosze o udostepnienie pozwolenia wodno-prawnego nr 05.Vll.6223-72/2005 z dnia 23.01.2006
r.oraz decyzje Starosty koiobrzeskiego z dnia 15.05.2006 r. oraz zmienionego pozwolenia wodno-
prawnego o ktOre wystqpii Inwestorw dniu 24.12.2019 do Zarzadu Zlewni w Koszalinie .

Odpowiedi: Dokumenty sq do wgladu w siedzibie zamawiajacego:

3. jeZeIi wystapi koniecznoéé wycinki drzew i krzewéw - po czyjej stronie leZy uzyskanie zgody na
wycinke i poniesienie kosztéw .?

Odpowiedi: 3. W razie koniecznoéci wycinka i koszty leZa po stronie Wykonawcy - zalecana jest wizja
lokalna.
4. czy w przypadku braku i dostepnoéci na rynku zaprojektowanej rury PE 100 SDR11 PN 16 de315 -
wzmocnionej z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym / cieZka , nietypowa rura w
SDR11 . zbyt maia iloéé produkcyjna, ograniczona ilofié dostawcéw / - Inwestor dopuéci inna rure ?
jeéli tak to o jakich parametrach i czy moZe byé przew6d sygnalizacyjny ukiadany wraz 2 rural obok
I w wykopie 7

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza rury PN10 i uioZenie odrebnego przewodu sygnalizacyjnego nad
rurociagiem, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie BlP Spéiki
httpszllwwwbip.mwik.kolobrzea.pllplik.5640.warunki-techniczne—proiektowania~iwkonawsMa—sieci-
Lmz-obiektow—wod—i—kan—na-terenie-dzialania—mwik—wvd-xiii-odf.Ddf

5.czy Inwestor posiada projekt organizacji i oznakowania tymczasowego robOt na wykonania przejécia
pod droga krajowa nr 11 - jeéli nie to po czyjej stronie bedzie wykonanie takiego projektu ? I jako
zaiacznika do wniosku o zajecie pasa drogowego ?l

Odpowiedi: 5. Inwestor nie posiada projektu organizacji ruchu na wykonania przejécia pod drogq
krajowq. Przejécie projektowane jestw istniejqcej juz rurze osionowej DN 500 mm. Ewentualne
dodatkowo wymagane dokumentacje leZa po stronie Wykonawcy.

6.Prosz¢ o doprecyzowanie - ktory dokument obowiazuje do wyceny - projekt ? czy STVWO -
poniewaz w tych dokumentach sq rozbieinoéci co do parametréw rur PE i zasuw :

w opisie technicznym do projektu - rury PE na 16 atm , w STVWO - rury PE na 10 atm
w opisie do projektu zasuwy z kréccami do zgrzewania , w STVWO - zasuwy koinierzowe
prosze o wyjaénienie jakie zadanie ma wrysowany na rys. nr 4 konfuzor '? poniewaz zgodnie z
definicja " konfuzor "— to kanai przepiywowy z malejqcym przekrojem poprzecznym.

1. Zastosowaé zapisy z STVWO - rury PM 10, zasuwy koinierzowe
2. Piszac "konfuzof" autor projektu miai na myéii zapewne ksztaitke redukcyjna i takowa naleZy
zastosowaé. '

PREZILS ZAX ‘2'... .
MWiK Sp. zo.o. u 0i Jrzegu


