
                                                 

Wyjaśnienia do SIWZ, ogłoszenie nr 2018/S 125-286387 z dnia 03.07.2018 r. 

 

Gorzów Wlkp., 18.07.2018 r. 

W Y J A Ś N I E N I A 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

na odcinku Gorzów Wlkp. – Wysoka”   

Nr sprawy: ZP/4/2018/PL 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  

29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawców.  

 

 

Treść pytania 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zamiast studni tworzywowych na odcinku od studni S2 do S7 

zaprojektowanych na sieci kanalizacji grawitacyjnej, dopuszcza studnie betonowe DN1000 zgodne 

z opisem w SIWZ. 

 

Treść pytania 2:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że włazy kanalizacyjne żeliwne z logo PWiK Sp. z o.o. winny być 

zastosowane na studniach i komorach DN600 mm zgodnie z zapisami SIWZ. Na komorach 

kanalizacyjnych DN800 mm należy zastosować włazy żeliwne bez logo, z uwzględnieniem 

pozostałych wymagań opisanych w SIWZ. 

 

Treść pytania 3:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, na której ma być zabudowana 

studnia S1, jest wykonana z betonu. 

 

Treść pytania 4:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni włączeniowej S1 wymurowanej z cegły klinkierowej do 

wysokości góry istniejącego kanału. 

Treść pytania 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

od studni S1 do S7 w technologii wykopu otwartego przy uwzględnieniu uwarunkowań 

geotechnicznych i lokalizacyjnych. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Część IV 

– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, SST 03.00 Roboty w zakresie budowy 

kanalizacji ściekowych, pkt 2.1 Rury kanalizacyjne. 

 

Treść pytania 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni od S2 do S7 jako betonowe DN1000, z uwzględnieniem 

wymagań opisanych w SIWZ. 

 

Treść pytania 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni systemowych GRP na odcinku od studni S2 do S7   

w przypadku zastosowania rur GRP. Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmiany treści 

SIWZ. 
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Treść pytania 8:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pierścienie odciążające w komorach na rurociągu tłocznym należy 

stosować zgodnie z rysunkami szczegółowymi w projekcie wykonawczym. Zamawiający 

nie dopuszcza stosowania zwężek redukcyjnych.  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Część IV – Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót, SST 03.00 Roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowych, pkt 2.2. 

Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej. 


