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Nowy Sącz, 5 maja 2021 r. 
Nr sprawy: NIK.271.1.2021 

 

Otrzymują: 
Wykonawcy w postępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   nieograniczonego pn. 

REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, 
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Nowosądecka Infrastruktura 
Komunalna sp. z o.o., Rynek 1,  33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” dokonuje zmiany 
specyfikacji warunków zamówienia , zwanej dalej  „SWZ”. 

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany SWZ:  w Załączniku nr 2 do SIWZ - Dokumentacja służąca 
do opisu przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) , w załączniku Z-14 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik pn. „SST – IS-01.01.01 SIECI 
ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA” (plik: IS_01_01_01_Sieci zewnetrzne_przylacza.pdf) pkt 2 Materiały ppkt 
2.2 i 2.3 otrzymują brzmienie: 

„2.2. Przyłącze/sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przyłącze/sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U Litych z uszczelką 
gumową fabrycznie wmontowaną w kielichy klasy N SDR 34, SN 8 dla średnicy 160 mm o grubości 
ścianek 4,7 mm, dla średnicy 200 mm o grubości ścianek 5,9 mm.  
Studzienki rewizyjne główne rozgałęźne należy wykonać z PVC jako włazowe średnicy min. 1000 
mm z włazem żeliwnym zgodnym z EN 124. Pozostałe studzienki rewizyjne wykonać z PVC średnicy 
425 mm z włazami żeliwnymi zgodnym z EN 124. 
Przejścia rur przez ścianę budynku i pod ławami należy wykonać w tulejach z rur stalowych 
ochronnych. 

2.3. Przyłącze/sieci kanalizacji deszczowej.   
Przyłącze/sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U Litych z uszczelką 
gumową fabrycznie wmontowaną w kielichy klasy N SDR 34, SN 8 dla średnicy 160 mm o grubości 
ścianek 4,7 mm, dla średnicy 200 mm o grubości ścianek 5,9 mm 
Studzienki rewizyjne rozgałęźne należy wykonać z kręgów betonowych średnicy 1200 mm z włazami 
żeliwnymi typu ciężkiego D 400 wg PN-EN 124 ze stopniami złazowymi żeliwnymi pokrytymi 
lakierem asfaltowym, stopnie o szerokości 300 mm zamocowane mijankowo co 250 mm przez 
producenta kręgów. Izolacja zewnętrznych powierzchni studzienek powłoką bitumiczną. Należy 
stosować tuleja PVC z uszczelką gumową przy przejściu przez ściany studzienki. 
Pozostałe studzienki rewizyjne wykonać z PVC średnicy 425 mm z włazami żeliwnymi klasy wg PN-
EN 124. Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg należy wykonać o średnicy 500 mm z 
osadnikiem, bez syfonu. Wpusty uliczne żeliwne, kołnierzowe zgodnie z PN-H-74080.” 

 

 
 

………………………………………..…………… 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa:  

https://bip.malopolska.pl/nikns,a,1912223,nik27112021-realizacja-obiektu-stadionu-
miejskiego-w-nowym-saczu-przy-ul-kilinskiego-wraz-z-wyposaze.html ; 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/442580  . 

2. aa. NIK sp. z o.o. 
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