
 

PYTANIA 3 

 

 

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

Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.4, Nr ref.: 281.71.2019. 

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 Zamawiający dopuszcza wybudowanie studni na odcinku nr 39 w Al. Kazimierza 

Wielkiego od S3 do S4?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza budowę studni kanalizacyjnej na odcinku 39 pomiędzy studniami    

S3 – S4. Jednakże przed podjęciem decyzji o jej budowie na etapie inspekcji TV przed 

renowacją należy sprawdzić czy na przedmiotowym odcinku nie ma studni ślepych.                

W przypadku ujawnienia w/w studni, jedną z nich można wykorzystać jako komorę/studnię 

montażową.  

Pytanie 2 

Czy na odcinku nr 42 w ul. Zielonej odcinek S6- S7 należy poddać renowacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje renowacji odcinka S6- S7.   

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuszcza na odcinku 47 w Pl. Wolności na odcinkach S2-S3 oraz S3-S4 

zmniejszenia średnicy kanału odpowiednio do DN 200 oraz DN 300? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia średnicy kolektorów na odcinku S2-S3 i S3-S4. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający może potwierdzić przebieg kanału na odcinku 72 w Pl. Wolności pomiędzy 

studniami s6 i s8 jest zgodny z załączoną mapą Zał. Nr 1.14.? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza przebieg kolektora na odcinku 72 pomiędzy studniami S6 i S8. 

Pytanie 5 

Jakim badaniom, próbom należy poddać rękaw instalowany na odcinku nr 59                          

w ul. Borowskiej?  

Odpowiedź 

Badania, próby należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (Tom III SIWZ), w tym m.in. w punktach: 2.3.5.6; 3.6 oraz 2.2.10. 

Pytanie 6 

Czy na odcinku nr 59 w ul. Borowskiej podczas eksploatacji występowały awarię rurociągu? 

Jeżeli tak w jaki sposób były naprawione?  

 

 

 



Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza występowanie awarii na kolektorze tłocznym. Awarie 

spowodowane były perforacją rury stalowej. Awarie podlegały usunięciu poprzez montaż 

opasek naprawczych.  

Pytanie 7 

Z jakiego materiału mają być wykonane kształtki połączeniowe w miejscach wcinek na 

odcinku nr 59 w ul. Borowskiej? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje zastosowania kształtek wykonanych z PE zgrzewanych 

elektrooporowo, łączonych kołnierzowo (tuleja z luźnym kołnierzem).  

 

 

Włocławek 06.12.2019 r. 


