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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2021 

Nazwa zadania:  Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap II   Budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Kamienica oraz Zbludza 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, informujemy:  

 
P1/2/2021 
1. Przedmiar robót – rozdział 1 Sieć wodociągowa rozdzielcza, element 1.1 Roboty ziemne: brak pozycji na 
zasypanie mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (lp. 1.1.9 i 1.1.10) pozycję na odwóz ziemi 
zmagazynowanej w hałdach. 
 
Ad. 1 Pozycja 1.1.9 dotyczy wykonania robót ziemnych związanych z odwozem nadmiaru gruntu na 
miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Pozycja 1.1.10 dotyczy wykonywania robót ziemnych 
związanych z przewozem ziemi do zasypu mechanicznego do miejsca jej wbudowania w wykopie. 
 
2. Przedmiar robót – element 2 Przyłącza wodociągowe, element 2.1. Roboty ziemne : brak pozycji zasypanie 
mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (lp. 2.1.9 i 2.1.10) pozycję na odwóz ziemi zmagazynowanej w 
hałdach. 
 
Ad. 2  Przedmiar robót – element 2 Przyłącza wodociągowe, element 2.1 Roboty ziemne: brak pozycji na 
zasypanie mechaniczne wykopów, przyjęto dwukrotnie (Ip. 2.1.9 i 2.1.10) pozycje na odwóz ziemi 
zmagazynowanej w hałdach. 
 
3. Czy inwestor rozważy możliwość zmiany dotyczącej zastosowania rur warstwowych PEHD RC. 
Zastosowanie tych rur spowodowało obniżenie kosztów inwestycji – zrezygnowanie z podsypki i obsypki 
rurociągów piaskiem. 
 
Ad. 3 Dopuszcza się zastosowanie rur warstwowych PEHD RC z wykonaniem obsypki piaskowej do 
wysokości min. 10cm ponad wierzch rury. 
 
4. Czy Inwestor rozważy możliwość zmiany dotyczącej studni betonowych wodomierzowych na studnie 
wodomierzowe PE Dn 1000 Roto-Tech Chynów. 
 
Ad. 4 Dopuszcza się możliwość zastosowania studni wodomierzowych wykonanych z tworzywa 
sztucznego, spełniających przepisy i normy oraz z certyfikatami dopuszczającymi wyrób do stosowania 
w budownictwie. Studnie oraz zwieńczenia muszą spełniać również odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe w zależności od miejsca zamontowania (drogi dojazdowe, chodniki itp.).  
 

 
 Zatwierdził 

         dr Władysław Sadowski  
Wójt Gminy Kamienica 


