
Kazanow, 2015-07-17. 

Znak : RGK-Pn-271/1-1/2015. 

WYJASNIENIA 

Dot. prowodzonego post~powonio 0 udzielenie zom6wienio publicznego no zadonie: 

"Budowa sieci wodociqgowej i rozdzielczej z przyfqczami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. 0 

nr Ew. wg wykazu dofqczonego do wniosku w miejscowosciach: Wolka Gonciarska , 

Kowalkow Kolonia , Kowalkow Wies ,Borow, Dt:bniak, Ruda, Gmina Kazanow w ramach 

inwestycji" WODOCI,l}G WOLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie 

zagospodarowania - I etap rea/izacji siec wodociqgowa z przyfqczami w miejscowosci 

Wolka Gonciarska". 

Wajt Gminy Kazanaw w zwiqzku z zapytaniem 0 wyjasnienie tresci Specyfikacji 

Istotnych Warunk6w Zamowienia w przedmiotowym post~powaniu, dziatajqc na podstawie 

art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. 

z 2013r. poz . 907 z p6Zn .zm .) udziela nast~pujqcych wyjasnien : 

Zapytanie 1 

Jaka powinna bye srednica studzienki wodomierzowej? Prosimy 0 zamieszczenie schematu . 

Zapytanie2 

W pkt.13 obmiaru robot: "Studzienka wodomierzowa mrozoodporna z pokrywq klasy 

A15 .. .. , punkt poboru wody na dziake/hydrant ogrodowy 1 cal, przenosny stojak do 

hydrantu z zaworami - szt .2 ze ztqCzkq do w~za , klucz do hydrantu" nalezy wycenie m .in . 

hydrant ogrodowy i przenosny stojak do hydrantu . Co Zamawiajqcy rozumie pod poj~ciem 

hydrantu ogrodowego i przenosnego stojaka do hydrantu i klucza do hydrantu? Prosimy 0 



zamieszczenie schematu i typu oraz przyktadowego producenta dla wyzej wymienionych . 

Jaki jest zamyst techniczny i ekonomiczny zastosowania w/w hydrant6w? 

Odpowiedi - Ad. 1 i 2 

W zatqczeniu przedktadamy schemat wraz z opisem do pozycji nr 13 przedmiaru rob6t

przytqcza wodociqgowe W61ka Gonciarska ( zatqcznik rysunkowy). 

Zapytanie 3 

Prosimy 0 sprecyzowanie z jakiego materiatu (zeliwo czy PE) powinny bye wykonane ksztattki 

(tr6jniki, kr6ciec, tqczniki , itp .. ) , kt6re zostanq wbudowane przy realizacji sieci 

wodociqgowej? 

Zapytanie 4. 

ezy Zamawiajqcy dysponuje schematami w~zt6w sieciowych? Jezeli tak, to prosimy ieh 

zamieszezenie. 

Odpowiedi - Ad. 3 i 4 

W zatqczeniu przedktadamy sehematy w~zt6w i wyjasniamy: 

w~zty z zastosowaniem armatury z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej (zasuwy, hydranty) z 

poz. przedmiaru 19,20, 21- przedmiar rob6t - siee wodoeiqgowa W61ka Gonciarska I etap 

wykonane z zeliwa. Pozostate ksztattki na trasie wodoeiqgu jakie nalezy wbudowae , to 

ksztattki systemowe PE do zgrzewania doezotowego. Przy tqezeniu w~zt6w wykonanyeh z 

zeliwa z sieciq nalezy stosowae tuleje systemowe PE i kotnierze luine. Dopuszeza si~ 

stosowanie zamiast ksztattek PE do zgrzewania doezotowego materiat r6wnowazny lun nie 

gorszy np. zeliwo sferoidalne . 

Zapytanie 5. 

Prosimy 0 sprecyzowanie , ezy Zamawiajqcy b~dzie wymagat wykonania podsypki i obsypki 

ruroei qg6w wodoeiqgowych? . W og61nej charakterystyee obiektu podana jest informacja, 

ze przyj~ty rodzaj rur mozna uktadae w wykopie bez speejalnej podsypki i obsypki natomiast 

w obmiarze rob6t w dziale - Roboty montazowe - przytqeza do budynk6w w pkt. 10

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiat6w sypkich grubose 10 em oraz w dziale Roboty 

budowlane sieei wodociqgowej w pkt. 12 - Podtoza pod kanaty i obiekty z materiat6w 

sypkieh grubose 10 em wyst~puje konieeznose wykonania podsypki i obsybki. 

Odpowiedi. 

Przyj~ty w przedmiarze piasek w ilosei gr. 10 em w dnie wykopu stuzy do wyr6wnania dna 

wykopu. Przyj~ty rodzaj rur mozna uktadae w wykopie bez speejalnej podsypki i obsybki. 



Zapytanie 6. 

W zwiqzku z niepreeyzujqeymi opisami prosimy 0 informaej~ ezy hydranty bye 

zabezpieezone przed ztamaniem. 

Odpowiedz: 

Zgodnie z poz. 19-przedmiar rob6t - wodoeiqgowa W61ka I etap majq bye 

hydranty nadziemne z podw6jnym przed 

ezy w inwestyeji przewidziane do wyci~eia? to prosimy 0 

informaej~ , kto jest odpowiedzialny za uzyskanie stosownyeh zezwolen administracyjnych 

na ich wyci~cie oraz kto poniesie koszty zwiqzane z ich uzyskaniem a potem sama wycinka 

drzew? 

Odpowiedi: 

Nie przewiduje drzew do wyci~cia. W tych miejscach przewidziec wykonanie rob6t 

horyzontalnym sterowanym. Ewentualna wycinkCi (w koniecznosci) drzew 

owocowych na dziatkach uzgodnie z wtascicielem dziatki i Inwestorem zgodnie z 

przepisami 0 ochronie przyrody. 

Prosimy 0 informacj~ w jaki spos6b b~dq rozliczane ewentualne roboty dodatkowe nie uj~te 

w dokumentacji projektowej, SIWZ, ST , projekcie, przedmiarze rob6t, kt6rych nie 

na tym PostCipowania? 

Nie przewiduje si~ dodatkowych Wszystkie koszty uwzgl~dnie na etapie 

sktadania oferty. 

Prosimy 0 informacj~ , czy teren inwestycji jest obj~ty archeologicznym? tak, 

to prosz~ 0 wskazanie zakresu nadzoru oraz uwzgl~dnienie tego w przedmiarze rob6t. 

Odpowiedi. 

Zgodnie z decyzjq Nr 6/2012 lokalizacji inwestycji z dnia 04.09.2012r. pkt.2 c/cyt." Teren , na 

kt6rym przewidziana jest lokalizacja inwestycji potozony jest poza oddziatywania 

d6br kultury ustanowionych przepisami odn;bnymi". 



Zapytanie 10. 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, ze w poblizu zaprojektowanej trasy sieci 

wodociqgowej prowadzone Sq roboty zwiqzane z uktadaniem swiattowodu. Prosimy 0 

podanie informacji , kto b~dzie pokrywat zwiqzane z ewentualnym przeprojektowaniem sieci 

wodociqgowej w przypadku wystqpienia ewentualnej kolizji z swiattowodem? 

Odpowiedi 

Nie przewiduje si~ dodatkowych ptatnosci. Wszystkie koszty nalezy uwzgl~dnic na etapie 

sktadania oferty. 

Zapytanie 11. 

Prosimy 0 podanie informacji czy Zamawiajqcy b~dzie wymagat wbudowania na kazdym 

przytqczu wodociqgowym zasuwy domowej umieszczonej na dziatce wtasciciela? 

Odpowiedi. 

Zasuwy domowe dodatkowa nie uj~ta w dokumentacji i w przedmiarze nie Sq wymagane . 

Zatqczniki : rysunki do Ad.l,2. 

WOJT GMINY 

~~-~ 
mgr ThrcBl~ PanCf>rz Pyrka 
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UWAGA: Studzienki wodomierzowe 
lokalizowac w terenie zielonym 

Schemat
studnia wodomierzowa z 


hydrantem ogrodowym na dziatce 

bez zabudowy lub 


z zabudowq letniskowq 


1- Wodomierz (dodatkowe wyposazenie) 
ON 20 (3/4") z gwintem G1 

2- Korpus studni 
3- Zawar antyskazeniowy ze spustem 

(dodatkowe wyposazenie) 
4- Zawar odcinajqcy 1" -2 szt. 
5- Pokrywa izoluj'lca z PP klasy A, z zamkni~ciem 

oraz uchwy1em 
przenosz'lca obci'lzenia 15 kN 

6- Izolacja wodomierza 
7- Izolacja boczna studzienki 

8- $rubunek kompensacyjny 
9- Zlqczki zlqczka prosta fi321 1" 
1 0- Kolano 90° 1" -2 szt. 

(opcja - kolano 1szt., odpowietrznik 1szt.) 
11- Rury przylqczeniowe rura HOPE fi 32mm 
12- Hydrant ogrodowy 1 cal 

(klucz do hydrantu na wyposqzeniu) 
13- przenosny stojak z zaworami do hydrantu -2sz1. 

ze zi'lczkq do w~i.a 

Ustugi projektowe , mgr ini.. Jadwiga Kielin 
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Kowalk6w Kolonia. Kowalk6w Wies, Borow, Stadium: 
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Trese rysunku: Schemat· studnia wodomierzowa z hydrantem ogr pdowym 
na dziatce bez zabudowy lub 
z zabudowa letniskowa 
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Schematy w~zf6w - etap 1 
~\!'l? \ ~ Siec Wodociqg - W61ka Gonciarska W65 (w~Zty nydrantowe)y~Y 

7 W47:\ ,\i\--\DNBO"-- ~ 
~ ,. "% ~,,~ W16~ Y · 1-~ r-1.l~ 

y-~ ~ro k '\ ~y ~Z "l~ 
~~~\V~~ ;VY ----\~~ 


.0 
(1,.

,," ~T senemal podl<\czer\~ -.........3
wszyslkien n~dra("lIOW/ "I) \f'lACO 

,,'0'0 " e\'39\e«Iv 6-Oj~\~~~ ~o "co 
'0'0 is-''' ~ 9~ *'i<,.'@,o .:;;" Q 10/160~-o 0;; ~''''"% ~ r 

--f~~~~ 

~~~ 
09<,-:;,\!'l\3 ~,\,"\\ 1- hydrant naziemny pozarowy 


ON 80; poz. 19 

2- zasuwa zel. sfero. kolnierzowa 


ON 80; poz. 20 

~ ,( 3- Iqcznik zel. sfero. kolnierzowy 
~X)t

Podf,!czenie "C) .:;;"CO ON 80; poz. 20 
przylqezy ~ 4- kolano stopowe zel. sfero. 

0;; ::s; kolnierzowe ON 80; poz. 19 
I>I 09<,.;{U ~ 5- trojnik zel. sfero. kolnierzowy 

___ \:? ~ \ pod hydrant ON 80; poz. 13 L- ~~~h '0/ ~~ 6- zasuwa kolnierzowa zel. sfero. ON 150; poz. 21--l 
~' 

"W160 
'\;' '> "/ 7 - trojnik zel. sfero. ON 150/150/ 150; poz. 13 

'0 8- kola no L90° zel. sfero. ON 160; poz. 13;J \
c2J -;::: .:;;" 9-luk L60° zel. sfero. DN 160~ 10- nawiertka na rurociqgach PE DN110-160/40 PE sfero, 

~3 ~. '" obudowa teleskopowa do nawiertek, skrzynka \!'lQA zeliwna z podkladkq do nawiertek 
/' -- . ?~ (pozycja 12 przedmiaru) - przylqcza wodociqgowe, 
1 ~ 0\0'0 ~1:J1:J t:01-.\ 

:;.c'l\(\'l 
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T resc rysunku: Sehematy w~zl6w - etap 1 
Siec Wodoeiqg - W61ka Gonciarska 
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