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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 29.08.2016 r.) 
 
 
 
1.Rodzaj betonu przeznaczony do zabetonowania czyli klasa C16/20 jest grubym kruszywem, który 
nie stosuje się do tłoczenia w celu wyłączenia sieci i przyłączy z eksploatacji. Według opinii specjalisty 
zabetonowanie czy zamulanie średnicy rur poniżej DN110 jest dość kosztowne. Zabetonowanie 
całego odcinka innym materiałem znacznie podniesie koszty związane z kosztorysem 
Czy inwestor przewiduje możliwość wyłączenia sieci i przyłączy poprzez tylko wystarczy zastosować 
korek do zaślepienia rury. Czy podczas prac związanych z wyłączenie sieci i przyłączy 
wodociągowych  - wykopy komór i zasypanie, będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego? 
Ile ma być komór związanych z wyłączeniem sieci i przyłączy? Jeżeli Inwestor nie zgadza się na 
zaślepienie poprzez korek to proszę o padanie jaka średnica rury na sieci i jaka średnica rury na 
przyłączach jest do wyłączenia? Jakiej długości są odcinki do wyłączenia. 
Odcięcie istniejącej sieci wodociągowej należy dokonać pod nadzorem Zakładu Komunalnego w 
Kostrzynie. Jaki jest koszt owego nadzoru? 
 
Ad.1 
Należy przyjąć metodę trwałego odcięcia wodociągu. Dopuszcza się odcięcia za pomocą korka.  
W gestii inwestora jest nadzór nad odcięciami wodociągu, Wykonawca nie ponosi żadnych opłat. 
Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca ,należy przyjąć zgodnie z obwiązującym taryfikatorem 
zarządcy drogi. 
 
 
2.Rury dwuwarstwowe PE100 RC PN 16 z dodatkową warstwą PP-HM z fabrycznie wtopionym 
przewodem sygnalizacyjnym produkowane są od średnicy Fi 90. Proszę o potwierdzenie, że 
projektowane przyłącza maja być wykonane z rur PE100 RC SDR11 lub niższym fi 63, 40 i 32 bez 
dodatkowej warstwy z fabrycznie wtopionym drutem. Czy na przyłączach wymagany jest osobno 
przewód sygnalizacyjny? 
 
Ad.2 
Sieć wodociągowa winna być wykonana z wtopioną wkładką. Przyłącza wodociągowe należy wykonać 
z rur zgodnie z dokumentacją (bez wtopionej wkładki lokalizacyjnej). Wzdłuż trasy przyłączy 
wodociągowych należy zlokalizować przewód lokalizacyjny. Przewód musi być połączony z trzpieniem 
zasuwy lub nawiertaki. 

3.Jaki gatunek rury stalowej ma być zamontowany? ( kosztorys uzupełniający)? Czy ma być ze 
szwem czy bez?  Jaka grubość ścianki? 

Ad. 3 W kosztorysie uzupełniającym zastosowano tuleje z rur stalowych. Proponujemy zastosowanie 
rury stalowej czarnej ze szwem. 
 
 
         
 
 
 
Do wiadomości: 

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

 
 
 
 


