
ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW 
 

1. Skoro sieć wodociągowa ma być układana na głębokości 1,5 m, strefa przemarzania 
wynosi 1,0 m ppt. to proszę o odpowiedz od jakiej głębokości naleŜy układać łupki 
ocieplające. 
 
Odp. Łupki ocieplające naleŜy stosować, jeśli głębokość ułoŜenia wodociągu jest 
mniejsza niŜ 1,2m. Natomiast przewidziana w dokumentacji projektowej głębokość 
ułoŜenia wodociągu wynosi 1,5m. 
 

2. Czy istnieje moŜliwość zamiany rur PVC na PE zgrzewane doczołowo oraz przy 
zastosowaniu złączek elektrooporowych. Są to materiały nowoczesne i zapewniają 
długoletnią eksploatację, nie wymagają zabudowy bloków oporowych. 
 
Odp. Nie wyraŜamy zgody na zamianę rur PCV na PE zgrzewanych doczołowo, 
poniewaŜ dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie rur PCV. Dokumentacja 
techniczna została wykonana w roku 2002. Realizacja zadania została podzielona na 
etapy. Na dzień dzisiejszy zostało wykonane ok. 80% zadania z rur PCV. W takiej 
sytuacji nie widzimy potrzeby zamiany materiału na końcowym etapie wykonania. 
 

3. Proszę o wyjaśnienie jak postępować przy montaŜu sieci wodociągowej w odcinkach 
o długości 40-50 mb jeŜeli wystąpi kolizja z istniejącym uzbrojeniem np. przyłącze 
wodociągowe stalowe. 
 
Odp. Problem wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zostanie rozwiązany w 
trakcie realizacji zadania.  
Odcinki 40-50 m wynikają z normy kosztorysowej co nie znaczy, Ŝe nie moŜna ich 
skracać w miarę potrzeby, aby uniknąć kolizji. RównieŜ głębokość posadowienia 
wodociągu będzie dostosowywana w trakcie realizacji robót. 
 

4. W przypadku zastosowania ewentualnego pompowania wody z wykopów na odcinku 
Z 70 - W 40a proszę o podanie odległości w jakiej znajduje się najbliŜszy rów do 
którego zostaną odpompowane wody z wykopu. 
 
Odp. Woda z wykopu moŜe zostać wypompowana do kanalizacji deszczowej 
znajdującej się wzdłuŜ ul. Pomnikowej. 
 

5. Proszę o dokładne wyspecyfikowanie numerów budynków do których ma być 
wymienione przyłącze wodociągowe (nieczytelny projekt). 
 
Odp. 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25a, 29, 29a, 35, 37, 39. 
 

6. Proszę o odpowiedź czy przy wymianie węzła wodomierzowego przewidziana jest 
zabudowa zaworów antyskaŜeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odp. W obecnym realizowanym etapie zadania nie przewiduje się zabudowy zaworów 
antyskaŜeniowych. Wykonanie zabudowy zaworów przewiduje się odrębnym 
zadaniem. 
 



7. Jak będą kalkulowane roboty związane z demontaŜem i montaŜem chodników i miejsc 
zabrukowanych na terenie poszczególnych posesji przy wymianie przyłączy. 
 
Odp. Dla robót nieprzewidzianych w przedmiarze wykonawca dodatkowo 
przeprowadzi kalkulację indywidualną, a w kosztorysie ofertowym umieści jako 
dodatkową pozycję. W związku z powyŜszym mianie ulegnie termin składania ofert. 
 

8. Na jaką odległość naleŜy wywozić ziemię pozostałą z wykopów. 
 
Odp. Ziemię pozostałą z wykopu naleŜy wywieźć na odległość 5 km, co wynika z 
pozycji przedmiaru. 

 


