
Lipnik, dnia 18.02.2010

Wyjaśnienia do SIWZ

RG. I. 341/1/10

Dotyczy:  SIWZ w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego pn.:  "Budowa 
oczyszczalni  ścieków w Lipniku z  kanalizacją  sanitarną w miejscowościach 
gm. Lipnik - etap I"

Pytanie 1:  W związku z rozbieżnościami między Specyfikacją Techniczną oraz Projektem 
Budowlanym  a  Przedmiarem  Robót  odnośnie  Oczyszczalni  Ścieków  w  branży  „Sieci 
Zewnętrzne”  zwracamy się  z  prośbą  o  określenie  rodzaju  materiału  i  parametrów (klasy 
wytrzymałości) rurociągów występujących w pozycjach: 9,10, 26, 27, 28, 44, 57, 69, 80, 112, 
126, 127, 128, 151, 152

Odpowiedź do pyt. 1 

W przedmiarach określono pozycje kosztorysową. Specyfikacja materiałowa rzeczonych rur 
dotyczy natomiast rur PP, jak zawarto w Projekcie i Specyfikacji

Pytanie  2: W  pozycjach  47  oraz  60  Przedmiaru  Robót  „Sieci  Zewnętrzne”  dwukrotnie 
pojawiają się studnie rewizyjne systemowe o średnicy 1200 mm w ilości 5 szt. Prosimy o 
określenie czy studni o numeracji S1-S5 ma być 5 czy też 10 szt.? Jeśli 5 szt. to prosimy o 
stosowną korektę ww pozycji Przedmiaru Robót.

Odpowiedź do pyt. 2 

Pozycja 47 przedmiaru – ilość studzienek – 5 szt. (S1-S5). Pozycja 60 przedmiaru – ilość 
studzienek winna wynosić 7 szt. (S10-S16). Pozycja 61 – ilość studzienek 7 szt. (S10-S16). 
Obmiar winien wynosić 3,15 (w przedmiarze pomyłkowo określono przedmiar na 2,25).

Pytanie 3: Czy w ofercie na wykonanie kanalizacji sanitarnej /sieć w miejscowości Lipnik/ 
należy uwzględnić brak n/w pozycji w przedmiarze:

- kamerowanie odcinka k. sanitarnej fi 200 mm – 4665 mb.
- wykonanie próby szczelności odcinka k. sanitarnej fi 200 mm – o dł. 4665 mb.
- wykonanie próby ciśnieniowej na rurociągu tłocznym fi 125 mm o dł. 1624 mb.
- wykonanie oznaczenia przebiegu trasy rurociągu poprzez ułożenie taśmy ostrzegawczej 
z wkładką metalową w ilości 1624 mb.



Odpowiedź do pyt. 3

Należy uwzględnić w ofercie dla miejscowości Lipnik następujące pozycje:
a) kamerowanie i próby szczelności odcinka kanalizacji sanitarnej  Ø 200 mm – 4665 
mb,
b) próbę ciśnieniową na r. tłocznym Ø 125 mm na odcinku 1624 mb,
c) oznaczenie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową.

Pytanie  4:  Jakiego  typu  należy  wycenić  rury  PVC fi  200  mm przy  wykonaniu  sieci  w 
miejscowości Lipnik? W PT projektuje się sieć z rur typu „N” natomiast w przedmiarze jest 
typ „S”.

Odpowiedź do pyt. 4 
Należy wycenić dla miejscowości Lipnik rury PVC Ø 200 mm typu „S” zgodnie z danymi z 
przedmiaru


