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Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 
dotyczy:  Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu  

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu 
Miejskiego oraz przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie 
dworca PKP w Gorzowie Wlkp. 

 
 

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
W Specyfikacji technicznej, w zakresie sieci wodociągowej, Zamawiający wskazuje, że na obszarach 
występowania prądów błądzących należy stosować rury z warstwą zewnętrzną przeciw prądom 
błądzącym i zabezpieczenia połączeń opaskami termokurczliwymi. Wnosimy o sprecyzowanie tychże 
zapisów, tj. wskazanie konkretnego odcinka sieci, np. w formie graficznej oraz podanie długości 
przedmiotowego odcinka/odcinków celem poprawnej wyceny. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że na odcinku sieci od W-14 do W-20  należy zastosować rury z warstwą 
zewnętrzną przeciw prądom błądzącym i zabezpieczenia połączeń opaskami termokurczliwymi. 
 
Pytanie 2 
Ze względu na rozbieżności w dokumentacji dotyczącej wodociągu, prosimy o wyjaśnienie czy 
wszystkie przepustnice DN600 mają posiadać bajpas ? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający informuje, że wszystkie przepustnice mają posiadać bypass i mają być centryczne. 
Dodatkowo przepustnice maja być wyposażone w przekładnię i obudowę ze wskaźnikiem położenia 
dysku. 
 
Pytanie 3 
W zakresie sieci wodociągowej zaprojektowano m.in. trójniki kielichowo-kołnierzowe w niektórych 
węzłach na rurociągu DN600. Czy Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, 
zastosowanie w tych miejscach trójników kołnierzowych z wykorzystaniem kształtek kielichowo-
kołnierzowych (kieliszków) ? 
 



Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie trójników kołnierzowych z wykorzystaniem 
kształtek kielichowo-kołnierzowych. W takim przypadku trójniki kołnierzowe mają być tego samego 
producenta co armatura (zasuwy itp.), natomiast w przypadku trójników kielichowo-kołnierzowych mają 
być one tego samego producenta, co rury zgodnie z systemem połączeń kielichowych. 
 
Pytanie 4 
Na przyłączach sieci wodociągowej zaprojektowano połączenia z istniejącą rurą za pomocą łączników 
wielozakresowych rura-rura. Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne inne połączenia, np. 
zastosowanie adaptorów PE/stal lub połączeń tuleja kołnierzowa - łącznik rurowo-kołnierzowy ? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, że wszystkie przyłącza należy wymienić do zaworu przed wodomierzem  
i połączenia wykonać jako zgrzewane.  
 
Pytanie 5 
Zgodnie ze schematem węzłów wodociągowych przewidziano zasuwy kołnierzowe w zabudowie 
„długiej”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw w zabudowie „krótkiej” ? 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zasuw w zabudowie „krótkiej”. 
 
Pytanie 6 
Czy wodomierze przewidziane w węźle wodomierzowym PKP oraz w komorze wodomierzowej 
dostarcza Wykonawca czy PWIK Sp. z o.o. ? 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający informuje, że wodomierze dostarcza PWiK Sp. z o.o. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z dokumentacją projektową w torowisku należy zabudować studzienki tworzywowe śr 600 mm 
(WTR1, WTR2, WTR3, WTR4, WTR5). W naszej ocenie zabudowa studzienek w torowisku będzie 
niemożliwa, w szczególności ze względu na brak wystarczającej przestrzeni. Prosimy o weryfikację 
przyjętego rozwiązania projektowego.  
 
Odpowiedź 7 
Studzienki kanalizacji deszczowej WTR1 do WTR5 (torowe) należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem 
przyjętym w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 8 
Ze względu na rozbieżności w zapisach, prosimy o wyjaśnienie czy studnie kanalizacji deszczowej 
należy przewidzieć jako betonowe czy żelbetowe (zbrojone stalą) ? 
 
 



Odpowiedź 8 
Studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. z betonu 
C35/45, zbrojone stalą AIII34GS 
 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 
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