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ZMIANA 1 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z 
zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: 
Dostawę materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 
586993-N-2019 dnia 18.09.2020 r.). 
 

Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. W formularzu cenowym L.p. 101 jest Separator o średnicy DN2500, czy 
zamawiający dopuszcza separator w średnicy DN3000 o zachowanych 
parametrach podanych w opisie?  
Odp. Zamawiający dopuszcza separator o średnicy DN3000 przy 
zachowaniu pozostałych parametrów podanych w opisie. 

2. Nie jest wykonalne umieszczenia przejścia o średnicy DN400 w tak 
niskich studniach, najniższa wysokość całkowita studni to 1,00.  
Czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości w studniach DN1000 o 
nr. SD3 H=0,80 na H=1,00 i SD4 H=92 na H=1,00. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitej wysokości studni SD3 i 
DS4 na H=1,00 m. 

3. W L.p. 44 formularza cenowego, nazwa asortymentu - Hydrant podziemny -  
zamawiający nie podał długości hydrantu. Proszę o podanie całkowitej długości 
hydrantu. lub Rd hydrantu.  
Odp. Wysokość całkowita hydrantu 750 mm. 

4. W L.p. 37 i 38 formularza cenowego, nazwa asortymentu Zwężka FFR L=100mm. 
Czy zamawiający dopuszcza kształtki do długości 200mm?  
Odp. Dla pozycji 37 i 38 formularza cenowego, zamawiający dopuszcza 
kształtki FFR o długości L=200 mm. 

5. Dotyczy L.p. 1-4 i 72, nazwa asortymentu rura PE RC woda i kanalizacja - proszę 
o określenie czy zamawiający wymaga rur RC 2 warstwowych.  
Odp. Rury wodociągowe i kanalizacyjne w pozycji 1-4 oraz 72 mają spełniać 
poniższe wymagania:  
 PE 100, PN 10, SDR 17, RC; 
 zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12; 



 przeznaczone do przesyłu wody pitnej dla wodociągu, przeznaczone do 
przesyłu nieczystości płynnych dla kanalizacji. 

6. W  L.p. 54  formularza cenowego, nazwa asortymentu - zawór kulowy proszę o 
podanie jaki rodzaj gwintów na mieć zawór gw-gw  czy gw-gz? Czy Zamawiający 
dopuszcza zawory kulowych z kulą mosiężną?  
Odp. Rodzaj gwintów dla zaworów kulowych w poz. 54 - GW/GZ. 
Zamawiający nie dopuszcza zaworów kulowych z kulą mosiężną. 

7. L.p.  77   formularza cenowego, nazwa asortymentu - nasuwka kanalizacyjna 
kielichowa dwuścienna DN 400, czy nasuwka ma posiadać uszczelki?  
Odp. Tak nasuwka kanalizacyjna ma posiadać uszczelki. 

8. L.p.:  14, 15, 16, 17, 18  formularza cenowego, nazwa asortymentu – zasuwy, 
proszę o podanie rodzaju  gumy  NBR czy EPDM dot. klina w zasuwie.  
Odp. Klin wulkanizowany gumą EPDM. 

9.  Czy akceptują Państwo zwężki FFR L-200 zgodnie z normą? W zapytaniu 
wpisana jest długość L-100. 
Odp. Zamawiający dopuszcza kształtki FFR o długości L=200 mm. 

10. L.p. 101 formularza cenowego, nazwa asortymentu – Separator. Czy 
zamawiający dopuszcza separator o średnicy wewnętrznej mniejszej niż DW 
2500?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

11. L.p. 51 formularza cenowego, nazwa asortymentu  - trójnik skręcany do rur PE 
75x50 - czy zamawiający dopuszcza trójnik złączony z dwóch elementów czyli 
trójnik PE z gwintem 75x2 + łącznik  PE z gwintem 50x2.  
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie. 

12. L.p.  70   formularza cenowego, nazwa asortymentu - łącznik rurowo - 
kołnierzowy do rur PE  DN 150 / 180 jaki rodzaj uszczelnienia NBR czy EPDM? 
Odp. Uszczelnienie dla łączników z poz. 70 - NBR. 
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