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Do wiadomości Wykonawców 
 
 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ na 

zamówienie pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie                     

ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I".  
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania od Wykonawcy oraz udzielone 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Proszę o udzielenie informacji na temat długości sieci objętej postępowaniem przetargowym. 
Projekt techniczny mówi o odcinku projektowanej sieci o średnicy Ø 90 x 8,2 mm i długości 
262,52 mb, oraz przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 32 x 3,0 mm i łącznej długości 54,03 
mb. Przedmiar wskazuje odcinek o średnicy Ø 90 x 8,2 mm i długości 128,64 mb, oraz 
przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 32 x 3,0 mm i łącznej długości 26,65 mb. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Dokumentacja techniczna została wykonana na odcinek sieci długości 262,52m wraz 
z przyłączami o łącznej długości 54,03m, jednak postępowaniem przetargowym został objęty 
odcinek sieci A-B długości 128,64m o średnicy Ø90x8,2mm wraz z przyłączami o długości 
26,65m. Odcinek A-B objęty postępowaniem przetargowym, został oznaczony na projekcie 
zagospodarowania terenu, profilu podłużnym sieci wodociągowej z przyłączami oraz na 
schemacie montażowym. 
 
Pytanie 2 
Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności w wykorzystanej armaturze. Projekt mówi o 12 
sztukach zasuw miękko uszczelnionych kołnierzowych dn 25mm oraz 3 sztuk zasuw miękko 
uszczelnionych kołnierzowych dn 80mm. W przedmiarze widnieją 2 sztuki zasuw miękko 
uszczelnionych kołnierzowych dn 80mm oraz 5 sztuk zasuw miękko uszczelnionych 
kołnierzowych dn 25mm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Postępowanie przetargowe dotyczy odcinka sieci A-B. Na tym odcinku projektuje się 
2 kpl. zasuw miękko uszczelnionych kołnierzowych dn 80mm. Jedna zasuwa wraz ze 
skrzynką i obudową w miejscu przyłączenia do sieci istniejącej. Druga zasuwa dn 80mm 
wraz ze skrzynką i obudową do zablokowania końcówki odcinka sieci, zastosowana na 
końcu wykonywanego odcinka A-B. Na tym odcinku należ wykonać 5 przyłączy i zastosować 
5 kpl zasuw miękko uszczelnionych kołnierzowych dn 25mm żeliwnych wraz ze skrzynką 
i obudową. 
 
 



Pytanie 3 
Proszę o weryfikację projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej. Punkt 1.3 projektu 
sieci KS mówi o długości projektowanej sieci wodociągowej, a nie sieci KS. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
W związku z otrzymanym pytaniem Zamawiający na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 
dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 
 
Zmienia się treść SIWZ poprzez dokonanie zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ,                           
w „Projekcie Budowlanym KS”, w  dokumencie „Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami”                 
w punkcie 1.3.  
 
Jest: 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przyłączami, w m. Iwonicz ul. Zadwór gm. 
Iwonicz Zdrój. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
·  wytyczenie geodezyjne 
·  roboty ziemne 
·  montaż studzienek z PP-B 
·  montaż rurociągów 
·  próba szczelności 
·  roboty ziemne, odtworzenie terenu, w tym ul. Zadwór 
·  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
W ramach planowanych do wykonania robót przewiduje się budowę sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami przy ul. Zadwór w Iwoniczu, gm. Iwonicz Zdrój. Projektuje się sieć 
wodociągową o średnicy Ø 90 x 8,2 mm i o długości 262,52 mb, oraz przyłącza 
wodociągowe o średnicy Ø 32 x 3,0 mm i łącznej długości 54,03 mb. Projektowana sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami będzie służyła do zasilania istniejących, będących w fazie 
budowy i projektowanych budynków mieszkalnych. Włączenie projektowanej sieci 
wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 mm, projektuje się na działce                          
nr 4819/3, w sąsiedztwie istniejącego hydrantu nadziemnego. Włączenie projektuje się 
wykonać przy użyciu trójnika równoprzelotowego PE Ø 90 mm i dwóch łączników rurowo 
kołnierzowych. W miejscu włączenia projektowanego odcinka sieci wodociągowej, 
przewiduje się montaż zasuwy podziemnej Ø 80 mm. Pierwszy odcinek sieci wodociągowej 
od W3 do W7, będzie przebiegał po trasie istniejącego przyłącza PE Ø 25 mm do budynków 
przy ul. Zadwór nr 102 i 115. Podczas wykonywania sieci wodociągowej należy dokonać 
włączenia dwóch w/w przyłączy do nowoprojektowanej sieci. Trasa projektowanego odcinka 
sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 mm, będzie przebiegać wzdłuż ul. Zadwór w Iwoniczu. 
Projektuje się wykonanie projektowanego wodociągu metodą wykopową, z odtworzeniem 
terenu po robotach. 
 
 
Ma być: 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przyłączami, w m. Iwonicz ul. Zadwór gm. 
Iwonicz Zdrój. 
 



Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
·  wytyczenie geodezyjne 
·  roboty ziemne 
·  montaż studzienek z PP-B 
·  montaż rurociągów 
·  próba szczelności 
·  roboty ziemne, odtworzenie terenu, w tym ul. Zadwór 
·  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
 
W ramach planowanych do wykonania robót przewiduje się do wykonania sieć kanalizacji 
sanitarnej oraz przyłączy z rur PCV /rury lite/ typu SDR 34 SN8 Ø 200 x 5,9 mm i Ø 160 x 
4,7 mm, zgodnych z normą PN EN1401-1:2009. Włączenie projektowanej sieci, do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm zostanie wykonane w studzience 
rozdzielczej oznaczonej jako S1, na działce nr 5459/1. Projektuje się przełożenie pierwszego 
odcinka sieci kanalizacyjnej / pomiędzy budynkami ul. Zadwór 102 i 103 /, zwiększenie 
średnicy rurociągu ze Ø 160 mm na Ø 200 mm oraz zagłębienia przewodu w gruncie. Na 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się zabudowę studzienek 
kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B o średnicy Ø 425 mm. Kompletna studzienka składa 
się: z kinety z PP-B, rury trzonowej karbowanej jednościennej z PP-B SN 4, rury 
teleskopowej z PCV–U oraz włazu żeliwnego. Biorąc pod uwagę wykorzystanie terenu, jako 
drogi dojazdowej projektuje się, że wszystkie projektowane studzienki zostaną wyposażone 
we włazy żeliwne typu ciężkiego D400, wg. PN-EN 124. Rurociągi kanalizacji sanitarnej 
należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm. Po ułożeniu 
rurociągów należy wykonać stosowną obsypkę piaskową rur o grubości 10-15 cm. Wykopy 
dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać mechanicznie, w miejscach skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Podczas wykonywania sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej należy, zastosować rury ochronne Arota Ø 110 mm, o długości 3mb, na 
skrzyżowaniach z kablami energetycznymi oraz rury osłonowe PCV Ø 250 mm o długości 
4,0mb; na skrzyżowaniach z przewodami gazu ziemnego. Końce rur osłonowych PCV Ø 250 
mm, na skrzyżowaniach z przewodami gazu ziemnego zabezpieczyć pianką rozprężną. 
Zabezpieczone miejsca skrzyżowań przyłączy kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem 
podziemnym, należy zgłosić do odbioru we właściwym Zakładzie Energetycznym, Zakładzie 
Gazowniczym; w celu spisania stosownych protokołów. 
 
 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

          
 
 
  Z poważaniem  
 
 
  
                                                                                                  BURMISTRZ GMINY 
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