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Zamawiający                                                                                 Krzeszowice 23.02.2022 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o.                     

Ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice  

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

  

Do uczestników postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi  

i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o., na realizację zadania pn. 

„Budowa budynku biurowo administracyjnego Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp.  

z o.o.”- znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 30/TT/2021/A 

 

Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą informuje, iż do ww. postępowania zostały 

złożone pytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami i 

wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1 

Proszę o potwierdzenie, czy rzędne wysokościowe w dokumentacji projektowej, PZT i mapach 

podkładowych są aktualne, poprawne i właściwe? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Projekt określa dane właściwie na dzień przygotowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na 

ciągłe prace porządkowe prowadzone przez Zamawiającego dane mogą w niektórych elementach 

odbiegać od danych przyjętych w dokumentacji. Zamawiający sugeruje zgodnie  

z treścią SWZ przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu rzetelnego przygotowania 

wszelkich kosztów i nakładów niezbędnych dla zrealizowania kompletnego przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Z zakresu zadania wyjęto układ komunikacyjny, który zawierał niwelację wysokościową terenu. 

Proszę o wytyczne jakie parametry powinna spełniać niwelacja terenu, (łącznie  

z nasypami) pod budynki i obiekty usytuowane na układzie komunikacyjnym tj: jaki rodzaj 

materiału, współczynnik zagęszczenia gruntu Is, moduł odkształcenia E2. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży drogowej, konstrukcyjnej  

i architektonicznej dołączonej do postępowania. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o udzielenie informacji jak mają być prowadzone, zabezpieczone, ułożone, instalacje 

elektryczne po usunięciu z zakresu układu komunikacyjnego oraz podanie wysokości na jakiej 

mają przebiegać. Proszę o wytyczne odnośnie wbudowania, wysokości posadowienia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży elektycznej w dostosowaniu do 

projektowanej rzędnej terenu. 

 

Pytanie nr 4 

Z zakresu zadania wyjęto układ komunikacyjny, który zawierał niwelację wysokościową terenu. 

Proszę o wytyczne określające zakres i parametry techniczne odnośnie niwelacji terenu 

niezbędnej do wykonania zadania i robót ziemnych pod budynki, które są około 1,5 powyżej 

istniejącego terenu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży drogowej, konstrukcyjnej  

i architektonicznej dołączonej do postępowania. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o wytyczne związane z budową ogrodzenia. Ponieważ, usunięto z zakresu układ 

komunikacyjny, który niwelował teren, a na którym znajduje się ogrodzenie łącznie z bramami, 

na jakim poziomie ma być wybudowane ogrodzenie? Proszę o potwierdzenie, czy wobec braku 

układu komunikacyjnego budowa ogrodzenia ma zawierać bramy wraz z instalacją elektryczną? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży drogowej, architektonicznej, elektrycznej 

oraz zagospodarowania terenu. Zamawiający informuje, że ogrodzenie ma zawierać bramy wraz 

z instalacją elektryczną. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o określenie zakresu makroniwelacji terenu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży drogowej dołączonej do postępowania. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o wytyczne odnośnie posadowienia (parametrach podłoża gruntowego tj.: rodzaj)  

i fundamentów obiektów znajdujących się na układnie komunikacyjnym, a które były 

umiejscowione w jego warstwach. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Należy przyjmować dane zgodnie z projektem branży drogowej dołączonej do postępowania. 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania  zostają dołączone do specyfikacji warunków zamówienia 

i stanowią jej integralną treść. 

Zatwierdził: 

        Prezes Zarządu 

 


