
PYTANIA 2 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu: 

Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku, 

Nr ref.: 281.69.2020. 

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

– (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                  

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

Czy rurociąg, który będzie poddany renowacji posada dodatkową powłokę wewnętrzną np. 

cementową? jeśli tak to proszę o podanie jaką i jej przybliżoną grubość. 

Odpowiedź 

Rurociąg magistralny planowany do modernizacji nie posiada dodatkowej powłoki wewnętrznej. 

 

Pytanie 2  

Proszę o podanie grubości ścianek rury dla odcinka z żeliwa i dla odcinka stalowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje danymi dot. grubości ścianek rury dla odcinka z żeliwa i dla odcinka 

stalowego. 

 

Pytanie 3  

Proszę o podanie informacji o poziomie wód gruntowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający, na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych związanych z pracami przy usuwaniu 

awarii na przedmiotowej magistrali w ul. Wyszyńskiego, nie przewiduje występowania wód 

gruntowych na rzędnej, na której posadowiony jest rurociąg na głębokości około 2m p.p.t. Przy czym 

poziom zwierciadła wód gruntowych, po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych lub 

roztopach wiosennych może być wyższy. Ponadto w rejonie lokalizacji inwestycji nie prowadzono 

wieloletnich obserwacji poziomu wód gruntowych, dlatego też dokładna prognoza ich zmian               

w okresie roku jak również wieloletnim jest utrudniona. W związku z tym, zakres robót  należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Ponadto 

należy wziąć pod uwagę wymagania PFU, w tym w szczególności zawarte w pkt. 1.4.7; 2.1; 2.2; 

2.2.1; 3.1.1; 3.1.10; 3.1.17. Zgodnie z PFU, w ramach prac przedprojektowych, po dokonaniu oceny 

stanu technicznego przewodu, Wykonawca powinien przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, 

wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia rurociągu, obciążenia ruchem kołowym          

i innych parametrów. W związku z tym, w PFU TOM III SIWZ Zamawiający szczegółowo opisał 

zakres prac projektowych oraz wszelkich innych opracowań niezbędnych do prawidłowego 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej/technicznej. 

 

Pytanie 4  

Proszę o potwierdzenie, że magistrala stalowa jest zlokalizowana nad rzeką Zgłowiączka tj.  

podczepiona jest pod konstrukcją mostu? 



 

Odpowiedź 

Odcinek magistrali wodociągowej w rejonie rzeki Zgłowiączka nie jest podczepiony pod konstrukcją 

mostu. Przedmiotowy odcinek jest umieszczony wewnątrz konstrukcji mostu w rurze osłonowej.  

 

Pytanie 5  

Proszę o udostepnienie zdjęć studni/komór zlokalizowanych na odcinku planowanym do renowacji. 

Odpowiedź 

W załączeniu zdjęcia dwóch komór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławek 05.10.2020 r. 


