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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn. 
 
     Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone zapytania (z dnia 24.08.2016 r.) 
 
 
1.Według zastawienia materiałów zasuw fi 32 jest 9 szt. zasuw fi 25- 13 szt. W przedmiarze natomiast są zasuwy fi 32 – 10 szt i 
zasuwy fi 40 – 12 szt. Jakie średnice są odpowiednie i jak to odnieść do ilości przyłączy, których liczba na mapie jest inna niż w 
opisach? 
 
Ad.1 Nale ży przyj ąć następujące ilo ści przył ączy: Ø32 - 13szt. , Ø25 - 13szt.  
 
2. Czy Wykonawca na wykonać całą sieć i przyłącza metodą przewiertu? Jeżeli tak, do dlaczego w przedmiarze w poz. 3 200 
jest uwzględniony przewód lokalizacyjny YJY 1,5mm2 skoro wymagane przez Inwestora rury dwuwarstwowe RC z dodatkową 
warstwą PP posiadają fabrycznie wbudowany przewód?  
 
Ad. 2 . Cał ą sieć należy wykona ć metod ą przewiertu kontrolowanego z zastosowaniem rur dwuw arstwowych PE100 RC 
PN16 z dodatkow ą zewnętrzn ą warstw ą PP-HM z fabrycznie wtopionym przewodem sygnalizacy jnym w zwi ązku z czym 
nie ma konieczno ści stosowania dodatkowego przewodu lokalizacyjnego YJY 1,5mm2.  
 
3. Jaki rodzaj rury jest wymagany do przewiertów przez Inwestora, czy rura dwuwarstwowa PE100 RC PN16 z dodatkowym 
przewiertem na drut miedziany 1,5mm2 czy rura dwuwarstwowa PE100 RC PN16 z dodatkową zewnętrzną  warstwą PP-HM z 
fabrycznie wtopionym przewodem sygnalizacyjnym?  
 
Ad.3. Jak wy żej. 
 
4. Ile metrów i gdzie należy wyłączyć sieć wodociągową i przyłącza metodą zamulenia lub zabetonowania?  
 
Ad.4 Nale ży przyj ąć 1060,82m sieci do wył ączenia. Wył ączenie nale ży wykona ć zgodnie z zał ączonym schematem.  
 
5. Jaka jest właściwa długość rury PE 100 RC SDR11 z PP ( wtopionym drutem) fi 63? W przedmiarze podana wartość to 
515,22 m + 87 m z uzupełnienia przedmiaru a zgodnie z mapą łącznie 557,56 m. Jaka jest  ilość przyłączy wykonywanych rurą 
fi 63, w opisach jest ich 29 a zgodnie z mapą  12 szt. Co z przyłączami W11, W12, W17, W20, W24, W10, W19, W22. W23? 
 
Ad.5 Nale ży przyj ąć 559,54m rury Ø63, w tej długo ści są uwzgl ędnione przył ącza.  
 
6. Jaka jest właściwa długość rury PE 100 RC SDR 11 z PP ( wtopionym drutem) fi 32? Z przedmiaru wynosi 70,39 m + 39 m z 
uzupełnienia przedmiaru a na mapie łącznie 94,12 m.  
 
Ad.6 Nale ży przyj ąć 94,12m rury Ø32.  
 
7. Jaka jest właściwa długość rury PE 100 RC SDR 11 z PP ( wtopionym drutem) fi 40? W przedmiarze i na mapie długość 
łączna wynosi 262,01 m, a w opisach 283,01 ( w tym odcinek 21m zgodny z uzupełnieniem) Gdzie jest zlokalizowany odcinek o 
długości 21m? Jaka jest  ilość przyłączy wykonywanych rurą fi 40, w opisach jest ich 7 a zgodnie z mapą  11 szt. 
 
Ad. 7 Nale ży przyj ąć 262,24m rury Ø40, ilo ść przył ączy Ø11szt.  
 
8. Czy ze względu na rozbieżności dotyczące ilości wszystkich przyłączy nie zmieni się ilość wykonania zestawów 
wodomierzowych i przejść przez ściany do przyłączy w uzupełnieniu przedmiaru?  
 
Ad.8 Nale ży przyj ąć 33szt. zestawów wodomierzowych.  
 
9. Według zastawienia materiałów dot. węzłów trójników żeliwnych jest odpowiednio: 
100/100/100  2szt., 100/80/100 4szt, 100/50/100- 2szt. W przedmiarze jest odpowiedni 1 szt., 5 szt., 0 szt.  
Proszę o wyjaśnienia. 



Ad.9 Nale ży przyj ąć następujące ilo ści trójników żeliwnych: 100/100/100 - 2szt. , 100/ 80/100 - 4szt. 100/ 50/100 - 2szt.  
 
10. Brakuje w przedmiarze tulei kołnierzowych fi 50 i fi 63, muf elektrooporowych redukcyjnych fi 63/40 i fi 63/32, które 
występują w zestawieniu materiałów 
 
Ad.10 Nale ży przyj ąć następujące ilo ści materiałów:  mufa elektrooporowa redukcyjna 63/4 0 - 9szt. ,mufa 
elektrooporowa redukcyjna 63/32 - 12szt.  tuleja ko łnierzowa Ø50 - 2szt.  
 
11. Jak się nazywa ulica wzdłuż której ma przebiegać rurociąg?  
 
Ad.11 Inwestycja realizowana b ędzie w miejscowo ści Siedlec (miejscowo ść nie ma podziału na ulice) 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK: 
Mapa 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Wykonawca – autor zapytania, 
2. Strona internetowa – BIP 
3.  a/a 

 
 
 
 

 
 
 
 


