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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie 

metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście 

Turku” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że w dniu 18  października br. wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji 

deszczowej w mieście Turku” 

Działając na  postawie §10 pkt. 6  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi na złożone zapytania: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o sprecyzowanie jaka jest średnica kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej , o 

długości 161 mb : DN 350 mm (jak jest podane w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, oraz w 

załączniku nr 2 do Oferty pkt 2  w tabeli Opis robót ) czy DN 400 mm  (jak jest podane w pkt 4.1.5), 

w załączniku nr 2 do Oferty pkt 2 w nagłówku)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Prawidłowy przekrój kanalizacji deszczowej o długości 161 mb to DN 400. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt. 3 Opis przedmiotu 

zamówienia,  lit c) ppkt. 1 otrzymuje brzmienie : 

 

c) Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych średnicach :  

1. Kanalizacja deszczowa 

• ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb, 

• ul. Armii Krajowej DN 400 mm beton – 161 mb, 

• ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb, 



 

 

Zamawiający modyfikuje  także ogłoszenie w pkt. 1 lit. c nadając jej brzmienie: 

c) Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych średnicach :  

1. Kanalizacja deszczowa 

• ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb, 

• ul. Armii Krajowej DN 400 mm beton – 161 mb, 

• ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb, 

Zmianie ulega także załącznik nr 1 do oferty tj. przedmiar robót w pkt. 2 otrzymując 

        brzmienie:  

 

ul. Armii Krajowej - kanalizacja deszczowa DN 400 długość 161 mb 

 

   

Lp Podstawa Opis robót. Wyliczenie ilości Jm Ilość Cena(zł) Wartość(zł) 

1. 
KNR 4-05 

110101 
Czyszczenie kanału DN 400 metodą 

hydrodynamiczną 
mb 161   

2. 
KNR 4-05 

110101 
Mechaniczne czyszczenie studni 

rewizyjnych 
szt 3   

3. 

kalkul. 

indyw. 

Frezowanie narostów, nacieków i 

wystających części przykanalików w 

kanale DN 400 

m-g 10   

4. 

KNNR  

401-01-08-06-00 

Wywóz osadów z kanału samochodem 

samowyładowczym na od. 20 km wraz z 

kosztami składowania 

m3 9   

5. 
kalkul. 

indyw. 
Przedwykonawcza inspekcja kanału DN 

400 kamerą TV 
mb 161   

6. 

kalkul. 

indyw. 

Renowacja kanału o średnicy DN 400 

metodą długiego rękawa epoksydowego 

- 2 - komponentowego  (żywica + 

utwardzacz) 

mb 161   

7. 
kalkul. 

indyw. 

Powykonawcza inspekcja kanału DN 

400 kamerą TV 
mb 161   

 

Pytanie nr 2 

Jeśli średnica kanalizacji deszczowej o długości 161 mb jest  DN 350 mm, to jaka powinna 

być grubość rękawa? Czy Zamawiający akceptuje grubość 9 mm dla średnicy kanału DN 350 mm? 

Grubość rękawa 9 mm zapewni sztywność obwodową co najmniej 2 kN/m2. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

W związku z faktem, iż kanalizacja deszczowa, o której mowa w pytaniu nr 1 posiada przekrój 

400 DN, odpowiedź na to pytanie nr 2  jest bezzasadna.    

 

 



 

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie załączników nr 1 do 5  do SIWZ w wersji 

edytowalnej w celu przygotowania oferty? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający udostępni Wykonawcom załączniki w formie edytowalnej.   

 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu 

termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


