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Karczew, 2 grudnia 2021r. 

Zamawiający: 

Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 

Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

ZP.271.13.2021.KK 

 

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  I  ZMIANA  TREŚCI   SPECYFIKACJI  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji 

treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego jest: Przebudowa dróg gminnych – ul. 

Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie 

 

Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art.284 ust.1, ust.2 i ust.6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz 1129 z późn. 

Zm) zwaną dalej ustawą Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 

zwanej dalej SWZ, udzielając odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 

26.11.2021r.  

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonania kanalizacji 

deszczowej. Wobec braku w/w projektu niemożliwe jest dokonanie weryfikacji podanych 

przez Zamawiającego w przedmiarze ilości prac dotyczących budowy kanalizacji ani 

oszacowanie nakładów związanych z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ulicy Kościelnej zlokalizowany jest kanał deszczowy. Zamawiający w ramach niniejszego 

zadania nie przewiduje przebudowy istniejącego kanału deszczowego. Zadaniem Wykonawcy 

w ramach niniejszego zadania jest wymiana 12 wpustów na nowe oraz regulacja 4 wpustów w 

związku z przebudową ulicy wraz wykonaniem przykanalików łącznej długości 160 m oraz 

wykonanie 8 studni Ø1200 mm. 

 

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację techniczną w zakresie 

kanalizacji deszczowej, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dołącza Specyfikację techniczną. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że do budowy kanalizacji deszczowej należy użyć rur PCV SN4, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Rodzaj materiału określono w ST. 2.1. Przykanaliki należy wykonać rury z PVC - U 

grubościenne klasy „S" o sztywności obwodowej SN8 śr. 160 - 200 mm łączonych na wcisk.  

 

http://www.karczew.pl/


4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod słowem "analogia" użytym w poz. 13. 

przedmiaru robót "Przebudowy drogi gminnej ulicy: Kościelnej na odcinku od ul. Świderskiej 

do ul. Stare Miasto, T. Kościuszki na odc. od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej w 

Karczewie". Co ma tu być analogią do czego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wycenę pozycji 13 Przedmiaru robót należy dokonać z uwzględnieniem informacji zawartych 

w ST i ilości zawartej w tej pozycji 

 

W SWZ w pkt. 39 dodaje się kolejny załącznik: 

Załącznik nr 19 – Specyfikacja techniczna – Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelnej i 

ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie – Kanalizacja deszczowa. 

 

  
ZATWIERDZIŁ 

Z up. Burmistrza Karczewa 
Karol Chróścik 
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