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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 

Mickiewicza 5,7,9 w Węglińcu„ 
 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.) Zamawiający informuje, iŜ  
wpłynęły zapytania do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym 
udzielam wyjaśnień. 
 
 
 
PYTANIE NR 1 
Czy przedmiotem zamówienia jest kanał tłoczny usytuowany jedynie wzdłuŜ ul. Piłsudskiego, 
co sugeruje przedmiar, czy tez cały odcinek od pompowni P1 do studni rozpręŜnej 
usytuowanej przy ul. Piłsudskiego 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1  
W części dotyczącej sieci tłocznej, zakres do przetargu opisany został na rysunkach Nr  S-2 i 
S-2a projektu podstawowego  oraz rys Nr 1 projektu zmian oraz w przedmiarze  i obejmuje 
odcinek przebiegający wzdłuŜ ul. Piłsudskiego z wpięciem do studni S-1 
 
 
PYTANIE NR 2 
JeŜeli przedmiotem zamówienia jest kanał tłoczny usytuowany wzdłuŜ ul. Piłsudskiego, 
proszę o odpowiedź czy pozostała część kanału wybudowana została wcześniej. W przypadku 
niewybudowania całości kanału, nie moŜliwy będzie rozruch pompowni, która jest 
przedmiotem zamówienia 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
Pozostała część sieci tłocznej będzie realizowana w kolejnym etapie robót. Inwestor 
przewiduje próbny rozruch pompowni, będącej przedmiotem zamówienia.  
Próbę naleŜy wykonać wodą na wyjściu z pompy tłocznej. 
 
PYTANIE NR 3  
Czy przedmiotem zamówienia jest podłączenie budynków przy ul. Mickiewicza 5,7,9 czy 
jedynie wykonanie kanałów sanitarnych kończących się na studniach S1,S3,S5,S6 i S7 taki 
zakres robót sugeruje załączony przedmiar. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy 
domowych. 
 



PYTANIE NR 4 
Czy przedmiotem zamówienia jest budowa kanału PCV Dz 160 od studni S1 do S2 
usytuowanego przy ul. Piłsudskiego, a pokazanego na załączonej mapie pomiędzy budynkami 
nr 22 i 24 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
Nie jest przedmiotem zamówienia budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  z rury PVC  Dn 
160 od studni S-1 do studni S-2 przy ul. Piłsudskiego 


