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Tuchów, 22.02.2023r. 
L.Dz. DIR/49/PZ/P/ZP2-23/02/2023/168 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-2/23 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, 
Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”. Znak postępowania ZP-2/23. 
 

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. przekazuje odpowiedzi na 
zadane pytania w postępowaniu sektorowym pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Karwodrza, 
Zabłędza, Tuchów, gm. Tuchów”.  
 

1. Pytanie 1 

 
Proszę o uzupełnienie załączników do SIWZ o projekt zasilania w energię elektryczną komór 
pomiarowych na sieci wodociągowej. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dysponuje projektem zasilania w energię elektryczną projektowanych komór 
pomiarowych. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci 
energetycznej. Planowane zasilanie komory pomiarowej K1 zlokalizowanej na działce nr 36/54 będzie 
z projektowanej przepompowni ścieków PS1, kablem zasilającym wzdłuż kanału tłocznego o długości 
ok. 40mb. Zasilanie projektowanej komory pomiarowej K2 zlokalizowanej na działce nr 91/4 będzie 
z istniejącego słupa na tej samej działce. Należy przewidzieć doprowadzenie kabla o długości ok. 
40m. Kabel zasilający każdej z komór to NA2XY-J maksymalnie 4x25mm2 w rurze ochronnej. 
 

2. Pytanie 2 

 
Proszę o weryfikację długości sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej dla Kontraktu 1 i potwierdzenie 
prawidłowości lub zmianę długości określonej w SIWZ i załącznikach. Wg zapisów w SIWZ i w 
przedmiarze robót długość ta wynosi 5 292,36 m, natomiast wg przeprowadzonych przez nas 
obliczeń na podstawie długości wg profili kanalizacji, w zakresie określonym w załączniku o nazwie 
III_ZakresPostepowaniaKarwodrza.zip długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi 5 908,05 
m. 
 



Odpowiedź. 
Dnia 17 lutego br. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania stosowną 
modyfikację SIWZ. Zgodnie z tą modyfikacją, zakres prowadzonego postępowania przedstawia się 
następująco: 
 
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – 
roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb 
– roboty kwalifikowane, 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane, 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty 

kwalifikowane, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane 

 
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem: 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb – finansowanie ze 

środków własnych, 
 budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie 

ze środków własnych 
 dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych 
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