
Oznaczenie sprawy: ZP/01/2021       Poznań, dnia 14.07.2021 r. 
 
 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie art. 701 - 705 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.) 

pn. Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Wiepofama                            
przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu 

 
 
 
Pytanie nr 1 : 
Proszę o informację, czy na terenie jest obecnie czynna sieć wodociągowa? Co należy z nią zrobić po 
zakończeniu prac. 
Odpowiedź: 
Tak, zakres prac dotyczy remontu (wymiany) istniejącej sieci wodociągowej – zgodnie z pozycją 
przedmiaru robót wywieź na teren ROD „Wiepofama” 
 
Pytanie nr 2 : 
 Proszę o informację, jak należy zakończyć przyłącza na działkach- ( kran, korek?)  
Odpowiedź: 
Przyłącza na wejściu na działkę zakończyć należy korkiem. 
 
Pytanie nr 3 : 
Proszę o potwierdzenie, że podczas prac nie będzie zachodziła potrzeba wycinania drzew i 
odtworzenia terenów zielonych 
Odpowiedź: 
Sieci na terenie ROD „Wiepofama” przebiegają w pasach dróg wewnętrznych ogólnie dostępnych na 
których w okresie realizacji dokumentacji nie zachodziła konieczność wycinki drzew i odtwarzania 
terenów zielonych   
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o załączenie badań geologicznych w celu oszacowania kosztów ewentualnych odwodnieni  
Odpowiedź: 
Dla realizacji w/w zadania nie były wykonywane dodatkowe badania geologiczne. Ogólnie dostępne 
materiały geologiczne dla w/w terenu nie przewidują istnienia wód gruntowych na głębokości 
montażu rurociągów. W przypadku zaistnienia sytuacji w której niezbędne będzie wykonanie 
odwodnienia rozliczone one zostanie niezależnie. 
 
Pytanie nr 5: 
W związku z tym, że projektowane są studnie wodomierzowe betonowe DN 1000 proszę o 
informację, czy jest możliwość ich zastąpienia tańszymi odpowiednikami- studnie tworzywowe DN 
500 i 600, zwieńczone włazami betonowymi DN 600 na pierścieniu odciążającym( np. studnie 
posiadające atesty Aquanetu typu Skolimowski lub Kajma ) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamienniki tworzywowe  
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje dokonania wizji lokalnej ( w jakim terminie)  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
 



 
Pytanie nr 7 : 
Proszę o informację, dot. rury PE 75- jest informacja o grubości ścianki 12,5 mm, natomiast dostępne 
na rynku rurociągi mają ścianki 4,7 lub 6,8 ( SDR 17 lub SDR 11). Jakie średnice i w jakiej klasie SDR 
należy stosować.  
 
Odpowiedź: 
Należy stosować rury klasy SDR – 11 (po uprzedniej akceptacji kart materiałowych przez 
przedstawiciela Zamawiającego) 
 
Pytanie nr 8: 
Proszę o informację, jaki sposób włączenia w przyłącza dopuszcza zamawiający: trójnik 
elektrooporowy PE 75/32 czy opaska siodełko 75/32 oraz o informację, czy za punktem włączenia na 
przyłączu PE 32 także musi być zasuwka  
Odpowiedź: 
Łączenia należy wykonać poprzez trójnik elektrooporowy,  bez zasuwy 
 
 
 


