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         Lipnica Wielka, 04.02.2021 r.   

 

Do Wykonawców 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

prowadzonego w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp) ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych: nr ocds-148610-3f83e594-5efc-11eb-86b1-a64936a8669f w dniu 35.01.2021 r.  

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka część 1 - odcinek Grapa sołectwo Skoczyki” 

Identyfikator postępowania: de4646d1-5c78-4698-8257-7b5857edc466 

 
Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem wniesionym w trybie art. 284 ust. 1 ustawy pzp w dniu 
27.01.2021r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść 
zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 

1. Pytanie Wykonawcy:  

Czy ze względu na zmienny poziom wody gruntowej zamawiający będzie wymagał, aby kompletna studnia 

tworzywowa fi1000, fi600, fi425 składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 2 szt. uszczelek celem 

eliminacji ewentualnych nieszczelności oraz charakteryzowała się min szczelnością 2 barów? 

1. Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie będzie stawiał wymagań w tym zakresie. 

2. Pytanie Wykonawcy: 

Czy zamawiający będzie wymagał, aby szczelność studni min 2 bary została poparta niezależnymi badaniami? 

2. Odpowiedź Zamawiającego:   

Zamawiający nie będzie stawiał wymagań w tym zakresie. 

3. Pytanie Wykonawcy:  

Czy zamawiający będzie wymagał, aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wyłącznie wewnątrz 

kinety? 

3. Odpowiedź Zamawiającego:   

Zamawiający w miejscach zmiany kierunku przepływu ścieków będzie wymagał stosowania kinet kątowych oraz 

studni wyposażonych w nastawne kielichy (króćce). Nie dopuszcza się stosowania kształtek do rur PVC (np. kolan, 

łuków) przed wejściem do kinety studni. 

4. Pytanie Wykonawcy:  

Czy zamawiający będzie wymagał kinet kątowych? 

4. Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający będzie wymagał stosowania kinet wynikających z projektu budowlanego, czyli zarówno 
przelotowych, zbiorczych jak i kątowych do zmiany kierunku przepływu ścieków. 
 
Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Otrzymuja: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli  zapytanie 

2. A/a 

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.lipnicawielka.pl oraz na 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

       Wójt Gminy Lipnica Wielka 

         Mateusz Alojzy Lichosyt 
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