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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
Dotyczy: postqpowania

o

udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego

przetargu nieograniczonego, pn.

w

trybie

:

Budowa urz1dzefi podczyszczajqcych wody opadowe z rejonu ul. I-agodnej
(ul. Dworskiej) wraz z budow4 drogi dojazdowej do ich obslugi"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia2OO4 r. Prawo zam6wieri

publicznych (Dz.U.22019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawq

P

zp, Zamawiajqcy wyja5nia tredi

SIWZ, jn.:

PYTANIE I
SIWZ, opis techniczny i przedmiar m6wi o separatorze poziomym stalowym. ST (pkt.s.2.14)
m6wi o wykonaniu separatora z gotowych element6w prefabrykowanych betonowych. Prosimy
o wyjaSnienie

jaki

separator naleZy wycenii?

ODPOWIEDZ I
Specyfikacja Techniczna w pkt. 5.2.14 omylkowo opisuje separator z gotowych element6w

betonowych.

Do wyceny nalezy przyj4e separator poziomy o

parametrach opisanych

w dokumentacji projektowej. W zalqczeniu poprawiona Specyfikacja Techniczna.

PYTANIE

2

Prosimy o podanie wymaganej wartoSci sily niszczqcej (kN/m) dla rury 2elbetowej Wipro
DN8OO?

ODPOWIEDZ2
Nalezy zastosowad rury Zelbetowe wykonane wg normy PN-EN 1916, z betonu kl. C40/50,
o nasi4kliwoSci < Soh,

z uszczelk4 zintegrowan4, w klasie wltrzymalosci II (min. 100kN/m2),

si\a niszcz4ca> 80 kN/m.

PYTANIE 3
Wg PZT (rys.l) odlegloS( migdzy istniej4c4 komor4 ,,A" a projektowan4 studniq ,,1" to ok.
16,00m (licz4c

w osiach) z kolei wg profilu

podturznego (rys.2)

jest to 25,00m. Prosimy

o wyja(nienie.

ODPOWIEDZ3
OdlegloSi migdzy komor4,,A" a projektowan4 studni4 ,,1" to ok. 16,00m.

W

zal4czeniu

poprawiony Rys. 2 ,,Profil podlu2ny kanali zacji deszczowej".

PYTANIE 4
W nawiqzaniu do ww. pytania nadmieniamy,2e wg PZT jest 29,50m rury Wipro (licz4c bez
separatora

i

studni), wg przedmiaru (1to2.32) 34,50m. Prosimy o wyjaSnienie

i

ewentualn4

korektg przedmiaru.

ODPOWIEDZ4
Calkowita dlugo56 rury Wipro wynosi ok. 29,50 m. W zal4czeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 5
Czy Zamawiajqcy bgdzie wymagal wyposa:Zenia separatora w instalacjg alarmow4 informujqc4

u2ytkowania

o

koniecznoSci usunigcia zgromadzonych

w

separatorze zanieczyszczeft

ropopochodnych i osad6w?

ODPOWIEDZ5
Zamawiaj4cy nie bgdzie wymagal wyposa2enia separatora w instalacjg alarmow4.

PYTANIE 6
Zwracarty sig o wyja6nienie rozbie2noSci. Zgodnie ze schematem studni jest ona wyposazona

w pierScieri odci4'iaj4cy, natomiast wedlug opisu technicznego studnig nale2y wykonai
pierScienia odciq:2ajqcego.

bez

ODPOWIEDZ6
Studnie rewizyjne

r

I i2

nale2y wykonai bez pier6cienia

o

dcizy2il4cego, zgodnie z opisem

technicznym zamieszczonym w dokumentacji proj ektowej.

PYTANIE

7

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci wykonanie separatora o korpusie betonowym o parametrach nie
gorszych niz przyjgtych w dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDZ

7

Zgodnie z odpowiedzi4 nr I .

Dokonane wyjaSnienia SIWZ wi4z4 Wykonawc6w z chwil4 zamieszczenia na stronie

intemetowej Zamaw iaj 4c ego.
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