
 

Wg rozdzielnika 

IR -271.5.2015                                    Tarnów, dnia 13-04-2015  

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Łękawka i Poręba Radlna – etap II ogłoszonego na dzień 17-04-2015 r.  

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień 

Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do 

zapytania z dnia 08.04.2015 i 09.04.2015 r :  

1/Pytanie 

W opisie do projektu technicznego są opisane rury PVC SN 10 SDR 12,5 natomiast w 

STWiOR oraz w kosztorysie są zastosowane rury SN8 typ S i N z uszczelką w systemie 

Power-LOCK lub Sewer-Lok. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne podanie 

jakie rury należy zastosować do wyceny. 

Odpowiedź: 
Powinny być zastosowane rury PVC typu SN8 oraz SN4 z rdzeniem litym z uszczelką trwale 

zamontowaną w kielichu rury oraz z wydłużonym kielichem. 

 

 

2/ Pytanie  

W opisie do projektu technicznego studnie fi 1000 mm oraz 1200 mm są opisane jako 

betonowe natomiast w STWiOR jest napisane iż należy zastosować studnie żelbetowe. 

Prosimy o określenie jakie studnie należy przyjąć do wyceny oraz podać minimalne 

parametry betonu z którego należy je wykonać. 

Odpowiedź: 
Należy zastosować studnie betonowe z płytami nakrywczymi żelbetowymi, wykonane z  

betonu klasy C45 z wyprawioną fabrycznie kinetą i fabrycznie wklejonymi przejściami 

szczelnymi.  

 

 

3/ Pytanie  

Ze względu na sprzeczne informacje o opisach technicznych PB oraz rysunkach dołączonych 

do projektu odnośnie budowy studni prosimy o podanie z jakich elementów powinno składać 

się zwieńczenie studni? Czy należy wycenić studnie betonowe zakończone: 

a) konusem i włazem 

b) pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową i włazem czy 

c) płytą pokrywową i włazem 

Odpowiedź: 
Studnie należy zakończyć: 

- w ciągach jezdnych – pierścień odciążający i płyta nakrywcza – typ ciężki 

- w terenach zielonych – stożek lub płyta nakrywcza. 

 

 

4/ Pytanie  

W STWiOR są opisane studnie plastikowe fi 425 mm natomiast w kosztorysie fi 315 mm. 

Jakie studnie należy przyjąć do wyceny i z jakich elementów powinny się składać. 



Odpowiedź: 
Należy zastosować studnie tworzywowe Ø 400 PVC 

 

 

5/ Pytanie  

W przedmiarze w wykazie materiałów brak ujęcia kinet studni fi 1000mm, fi1200mm 

Odpowiedź: 
Należy zastosować studnie betonowe z płytami nakrywczymi żelbetowymi, wykonane z  

betonu klasy C45 z wyprawioną fabrycznie kinetą i fabrycznie wklejonymi przejściami 

szczelnymi.  

 

 

 

6/ Pytanie  

W opisie dokumentacji przyjęto studnie PVC 400mm, w przedmiarze ujęto studnie PVC 

315mm. Które studnie przyjąć do wyceny  

Odpowiedź: 
Należy zastosować studnie tworzywowe Ø 400 PVC.  

 

 

7/ Pytanie  

Czy zakres zadania obejmuje odtworzenie dróg, ogrodzeń. Brak ujęcia tych zakresów w 

przedmiarze?  

Odpowiedź: 
W trakcie prowadzonych prac w przypadku gdy wystąpi uzasadniona rozbiórka ogrodzeń oraz 

odtworzenie nawierzchni drogowych - roboty odtworzeniowe będą wykonywane na oddzielne  

zlecenie.  

 

 

8/ Pytanie  

Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

Odpowiedź: 
W wycenie należy uwzględnić opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej.  

 

 

9/ Pytanie  

W związku z tym iż przetarg obejmuje dołączenie odcinków kanalizacji do istniejącej sieci, 

prosimy o bardzo jednoznaczne określenie zakresu zadnia. Istnieją niezgodności pomiędzy 

zaznaczonym na mapach zakresie o podanymi odcinkami w przedmiarze (np.: w przedmiarze 

odcinek I1-I21 na mapie zaznaczono I1-I7).  

Odpowiedź: 
Do wyceny przyjąć jak w przedmiarach.  

 

 

10/ Pytanie  

Brak przekrojów F1-F8, J3-J17, N1-N11, )1-)8.1, M1-L6, Z1-L-2. W celu dokonanie 

porównywalnych wycen przez wykonawców, prosimy o ścisłe zamieszczenie tylko 

przekrojów stanowiących zakres zadania i jednoznaczne określenie zakresu.  

Odpowiedź: 



Na stronie internetowej umieszczono wszystkie przekroje kanalizacji sanitarnej z których 

należy uwzględnić przekroje odcinków kanalizacji objętych zakresem przetargu.  

 

 

11/ Pytanie  

NA przekrojach brak oznaczenia wie4lkości studni. Prosimy o zamieszczenie wykazu studni 

fi 1000mm, fi 1200mm, fi 400mm obejmujących zakres zadania.  

Odpowiedź: 
Należy przyjąć studnie jak w przedmiarach.  

 

 

12/ Pytanie  

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ujęty w przedmiarze  obejmuje całość  zadania 

Odpowiedź: 
Tak obejmuje zadanie do wykonania w tym etapie.  

 

 

13/ Pytanie Czy Zamawiający przewiduje wspólną wizję lokalną z wykonawcami.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji w terenie.  Wykonawcy powinni zapoznać się z 

lokalizacja w terenie we własnym zakresie.  

 

 

14/ Pytanie  

Czy włazy studni oprócz posiadania napisu „Tarnowskie  Wodociągi” muszą być również 

hermetyczne 

Odpowiedź: 
Wycenić zgodnie z przedmiarem.  

 

 

 


