
 

 

 

 

IRZP.271.2.2017       Bierawa, 17.02.2017 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów”. 

 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający informuje,              

że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki, których 

stopnie lub drabinki złazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez 

wykonawcę? Wykonanie montażu stopni lub drabinek fabrycznie, w kontrolowanych 

warunkach zapewnia prawidłowy montaż i kontrolę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza montażu stopni lub drabinek złazowych samodzielnie przez 

Wykonawcę. 

 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający dopuści zamianę zaprojektowanych z PE studzienek DN 1000 na studnie 

betonowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zamianę studni PE na DN1000 betonowe przy zachowaniu warunków: 

Studnie betonowe winny być wykonane z betonu klasy C35/45 o klasie ekspozycji XA3, 

wodoszczelnego, mrozoodpornego z materiałów odpornych na korozję siarczanową. 

Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co gwarantuje elastyczność połączeń 

oraz ich szczelność. Studnie wyposażone są w szczeble złazowe zgodnie z normą PN-64/H-

74086 tworzywowe z rdzeniem stalowym nie wymagające konserwacji oraz włazy żeliwne 

odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000. W jezdni należy zastosować włazy 

samopoziomujące (pływające) oparte na nawierzchni asfaltowej (dostosowane do dużego 

natężenia ruchu) niewentylowane na zawiasie z wkładką tłumiącą (np. wykonana z elastomeru). 

Studnie należy skompletować i wykonać według wskazań producenta. W związku z zabudową 

studni w rejonie występowania wód gruntowych oddziałujących na wbudowane studnie 

wykonane zostaną izolacje z powszechnie używanych bitumicznych materiałów 

powierzchniowych stosowanych na zimno. Włączenia rury do studni muszą zapewniać 



 

 

szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 

Przejścia w studniach wykonać należy przez zastosowanie przejścia stosowanego dla danego 

rodzaju rury: 

 dla rur PVC: 

- w ścianach studzienek projektowanych przejścia dla rur kanalizacyjnych wykonać 

jako fabrycznie osadzane przejścia szczelne (otwory wiercone z uszczelką LKs), 

- przejścia do studzienek istniejących poprzez zabudowę tulei ochronnej dla rur PVC 

z uszczelką (typ KG),   

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymagał będzie dla potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13598-2:2009 

deklaracji zgodności producenta studzienek kanalizacyjnych PE DN 600 i DN 1000 na całą 

studzienkę? Pytanie podyktowane jest faktem, że na rynku są producenci deklarujący zgodność 

nie całej studzienki, a tylko poszczególnych elementów składowych, czego nie przewiduje 

obowiązująca norma PN-EN 13598-2:2009. 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał deklarację zgodności na całą studzienkę. 

 

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wewnętrzna strona trzonu studni DN 1000 była gładka? 

Takie rozwiązanie uniemożliwia zaleganie ścieków i zanieczyszczeń.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby wewnętrzna strona trzonu studni DN 1000 była gładka. 

 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści do stosowania studzienki włazowe DN 1000, w których komora 

robocza (trzon) ma średnicę DN 1000 a podstawa jest zaadaptowaną kinetą DN800? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższych studzienek. 

 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta jest wykonana z elementów 

zgrzewanych lub spawanych (oddzielnie: podstawa, króćce, kineta)? Czy Zamawiający dopuści 

elementy zgrzewane lub spawane w stożku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza obydwie technologie. 

 

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w studni DN 1000, przejście pomiędzy kominkiem 

studzienki a komorą roboczą studni umożliwiało swobodny prześwit o średnicy 600 mm czy 

też dopuści studnie, w których stopnie złazowe uniemożliwiają swobodne przejście  z uwagi na 

ograniczony prześwit 600 mm? Jest to bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji                            

i bezpieczeństwa pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaleca aby pozostał swobodny prześwit o średnicy 600 mm. 

 

 



 

 

Pytanie nr 8 

Czy studzienki kanalizacyjne DN 1000 mają być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13598-

2:2009? 

Odpowiedź: 

Tak. Choć na chwilę obecną norma ta została wycofana i zastępuje ją norma w języku 

angielskim PN-EN 13598-2:2016-09. 

 

 

Pytanie nr 9 

Czy studzienki mają być zgodne z normą PN-EN 476:2012? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania studzienek PE DN 1000 monolitycznych, 

zapewniających łatwiejszy montaż i całkowitą szczelność w porównaniu do studzienek 

łączonych na uszczelkę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zastosowania studzienek PE DN 1000 monolitycznych. 

 

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający uzna za równoważne i  dopuści  zamianę studni DN315 i DN400 PVC na 

studnie DN600 PE. Obsługiwanie studni DN600 z poziomu terenu jest o wiele łatwiejsze niż 

studni o mniejszej średnicy a  przy tym cena studni DN600 jest porównywalna do cen  studni 

DN315 i DN400 

Odpowiedź: 

Zamawiający uznaje za równoważne i dopuszcza powyższą zmianę studni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Adrian Zygmund 


