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Dotyczy :postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia 

publicznego     pn.: „Budowa sieci wodno –kanalizacyjnej w kwartale ulic 

,Nowomyśliwska , Komunalna, Niepodległości i Gryfa Pomorskiego w 

Międzyzdrojach – Etap I”” 

 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania oferentów: 

 

 

Pytanie 1. 

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do ośmiu miesięcy. 

Odpowiedź 1  

 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do ośmiu miesięcy.  

Pytanie 2 

Brak w dokumentacji rozwinięć a co za tym idzie długości przewodów i rzędnych 

posadowienia do wpustów ulicznych. 

Odpowiedź 2  

 Wpusty uliczne montować jako typowe z zachowaniem wymogu zawartego w opisie 

dokumentacji :” Przewody układać z minimalnym przykryciem 1,0 m.”. Stosować wpusty z 

osadnikami h=0,4 do 0,6 m. Długości przewodów przykanalików odczytać z rysunków (Rys 

01). 

 

Pytanie 3  



Brak wytycznych i sposobu wykonania włączenia kanalizacji deszczowej w kolektor główny 

Dn 1400 (od separatora KD19). 

Odpowiedź 3 

Włączenia dokonać do istniejącej komory żelbetowej wykonując otwór w ścianie komory.  

Zastosować przejście szczelne fabryczne całość zabezpieczyć szalunkami drewnianymi oraz 

zalać betonem o wodoszczelności min W5. Ścianę po całości od zewnątrz zaizolować 

bitumem w dwóch warstwach podkładowej i wierzchniowej.  Oględziny komory są możliwe 

po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą sieci kanalizacji deszczowej tj. Z.W. i k. 

Międzyzdrojach.  

Pytanie 4  

Czy projekt dopuszcza zamianę rury GRP na PVC SN8? 

Odpowiedź4  

Tak dla średnic do DN600 włącznie z wyłączeniem odcinka Kd22 do Kd18 gdzie należy 

zastosować rury GRP, z zastrzeżeniem zastosowania zamiennie rur PCV SN12 i dociążeniem 

rur obciążnikami betonowymi ( po min. dwa półkoliste obciążniki betonowe na jedną rurę) w 

przypadku przekroczenia granicy wyporności rur przez wody gruntowe.  

 

Pytanie 5 

Czy możliwa jest zamiana sieci kanalizacyjnej na rury PVC SN8? 

Odpowiedź 5  

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowej zamiany. 

 

Pytanie 6  

W załącznikach do projektu występują DWA rysunki Nr 08(pliki rst08 i rst08a). Na jednym 

jest GRP Dn 800 na drugim GRP Dn 600. Tyczą się tego samego odcinka. Który jest 

właściwy? 

Odpowiedź 6  

 Właściwy jest rys. z przewodami o średnicach Dn 800mm.  

 

 

 



Pytanie 7 

Czy zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.08.2018r. skan 

warunków wydanych przez ZWIK na tę inwestycję jest kompletny? Warunki nie posiadają 

m.in. opisu hydrantów jakie należy zastosować – strona nr 9. 

Odpowiedź 7 

Skan warunków wydany przez ZWIK jest kompletny i zawiera opis hydrantów.  

 

 

 

 

Mateusz Flotyński 

Prezes Zarządu 
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