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Wszyscy Wykonawcy 

 

 „Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza 

Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon  miasta Wadowice, ul. Gotowizna w ramach  Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w  Gminie Wadowice” nr  POIS.02.03.00-00-0072/17 ” 

Nr referencyjny nadany sprawie  przez Zamawiającego:                                                  2/WPWIK/PN/2018 

 

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  spółka z o. o. (Zamawiający) działając na podstawie art. 

38 ust. 1 i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z 

późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego: 

Pytanie nr 1. 

Czy zamawiający będzie wymagał  studzienek tworzywowych zgodnych z normą PN-EN 13598-2  „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje 

studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią”  

Wyjaśnienie: 

Tak zamawiający będzie wymagał aby studnie tworzywowe były zgodne z norma PE-EN 13598-2. 

Pytanie nr 2. 

Czy zamawiający będzie wymagał raportów potwierdzających zgodność z PN-EN 13598-2, wystawionych przez 

niezależne instytucje badawcze? 

Wyjaśnienie: 

Tak zamawiający będzie wymagał raportów potwierdzających zgodność studni z norma PN-EN 13598-2 

wystawionych przez niezależne instytucje badawcze. Raporty winny być przedstawione na żądanie inwestora, 

bądź inspektora nadzoru. 

Pytanie nr 3. 

Zwracam uwagę, że część producentów podając w deklaracjach i materiałach informacyjnych dopuszczalny 

poziom wody gruntowej nie określa szczegółowo do czego odnosi się ten parametr – czy do szczelności, czy 

odporności na wypór czy zgodnie z normą PN-EN 13598-2 jest to parametr wytrzymałościowy kinety. Biorąc to 

pod uwagę zwracamy się prośba o dokładne zdefiniowanie tego parametru dla studzienek. 

Wyjaśnienie: 

Paramert ten odnosi się do szczelności 
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Pytanie nr 4. 

Czy zamawiający będzie wymagał aby kinety studni fi600,fi425 posiadały fabrycznie montowane nastawne 

kielichy? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby kinety studni fi600, fi425 posiadały fabrycznie montowane nastawne kielich. 

Pytanie nr 5. 

Czy zamawiający będzie wymagał spadków w kinetach, które będą do osiągnięcia za pomocą  nastawnych   

kielichów? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby spadki w kinetach były do osiągniecia za pomocą nastawnych kielichów. 

Pytanie nr 6.  

Czy zamawiający będzie wymagał aby rury wznoszące do studni  fi600,fi425 posiadały sztywność obwodową min 

SN4? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby rury jednościenne wznoszące do studni fi600, fi425 posiadały sztywność obwodową 

min SN4. 

Pytanie nr 7. 

Czy zamawiający dopuści zastosowanie kształtek do rur PCV tj. kolan, przegubów przed wejściem do kinety 

studni zamiast kinet ze zintegrowanymi kielichami nastawnymi? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kształtek PCV, PP, nastawnych kształtek  przegubowych , nastawnych 

dwuzłączek tworzywowych i gumowych  przed jak i za kineta 

Pytanie nr 8.   

Czy zamawiający wyrazi  zgodę na zamianę studni tworzywowych na betonowe? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni tworzywowych na betonowe. 

Pytanie nr 9.  

Czy zamawiający będzie wymagał średnicy studni inspekcyjnej fi600, fi425 wewnątrz?(średnica wewnętrzna rury 

karbowanej wznoszącej?) 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby studnie fi600, oraz fi425 składały się z rury jednościennej karbowanej których 

średnica wewnętrzna odpowiednio  to: 600mm, oraz 425mm. 

Pytanie nr 10.  

Czy zamawiający będzie wymagał rur PVC znakowanych od wewnątrz od strony kielicha? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby rury PCV były znakowane od wewnątrz od strony kielicha. 

 

Jednocześnie Zamawijacy informuje, że udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w związku z czym termin skladania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


