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Gorzów Wlkp., 13.03.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.” nr sprawy ZP/3/2019/BK 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. udziela odpowiedzi 

na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.  

 

 

Treść pytania 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych DN 1000 i DN 1200 mm do głębokości 5 m, 

na studnie tworzywowe DN 1000 do zabudowy na sieciach zaprojektowanych z rur PVC – U. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie tworzywowe zgodnie 

z wymaganiami STWiOR – SST 03.01 pkt 2.2.3, z wyłączeniem tiret 9 oraz z zastrzeżeniem, 

że do studni tworzywowych DN 1000 należy zastosować włazy kanalizacyjne logowane. 

 

Treść pytania 2:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że tablice należy posadowić w pasie dróg publicznych, w miejscach dobrze 

widocznych, zgodnie z wytycznymi zasad promowania Projektu dla umów podpisanych 

od 01.01.2018 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca winien ująć w ofercie 

m.in. koszt zajęcia pasa drogowego na czas robót związanych z posadowieniem tablic. 

Koszt związany z umieszczeniem tablicy w pasie drogowym będzie leżeć po stronie Zamawiającego. 
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Treść pytania 3:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do stosowania w oznakowaniu armatury wodociągowej słupki betonowe 

o wymiarach 150/150 mm i wysokości 1500 mm. 

 

Treść pytania 4:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w miejscach przecisków pod drogami należy zastosować rury 

kamionkowe zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

Treść pytania 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie 6 sztuk studzienek 

wodomierzowych DN 600 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

Treść pytania 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy wodociągowych 

na terenach prywatnych, w celu przełączenia istniejących budynków, które obecnie zasilane 

są w wodę z sieci przeznaczonej do likwidacji. Jednocześnie informujemy, że powyższe nie dotyczy 

przyłączy oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu jako „zakres nie realizowany przez 

PWiK Sp. z o.o.” 


