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INFORMACJA  
dla Wykonawców NR 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów ” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

   
Pytani 1:  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych Dn 1000 wykonanych z PEHD jako 
monolityczne, które charakteryzują się całkowitą szczelnością.   
 
Odpowiedź: Specyfikacja techniczna „Wykonania  i odbioru robót określa standardy materiałowe, i 
tak w pkt. 1.2 specyfikacji zapisano, cytuję: 
Studzienki włazowe o budowie segmentowej wykonane z elementów prefabrykowanych, połączenia 
pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką.  Wszystkie elementy studzienek powinny posiadać na 
stronie zewnętrznej ożebrowanie , zapewniające odpowiednią sztywność obwodową oraz dobrą 
współprace z gruntem, przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. Studzienka 
powinna zapewnić możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania 
połączeń kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”. 
Studzienki winny posiadać uszczelki kształtowe z kauczuku SBR lub EPDM, na połączeniu rury 
trzonowej z podstawą i z rurą teleskopową i pierścienie uszczelniające (uszczelki), z kauczuku SBR 
lub EPDM na dopływach i odpływie studzienki. 
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiają dopuszcza zastosowanie w studniach DN 1000 stopni złazowych wykonanych ze stali 
stopowej zgodne z PN-EN 13101:2005 ? 
 
Odpowiedź: Studzienka przełazowa fi 1000  ma mieć fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami 
PP-B. Posiadać  też mają różnorodne kinety przelotowe lub zbiorcze z króćcami kielichowymi lub 
bosymi DN 160-400 mm dla PVC-U. Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę o specjalnej 
konstrukcji umożliwiającą regulację kata na połączeniu kielichowym do 7,5

o
. 

Zwieńczenie studzienki składające się z pierścienia odciążającego  żelbetowego z włazem 
kanałowym DN 600 klasy A15- D400 dla studzienek fi 630, a pierścienia odciążającego żelbetowego z 
płytą nastudzienna żelbetową oraz włazem kanałowym DN 600 klasy A15- D400 dla  studzienek fi 
1000. 
 
Pytanie 3:  
Czy studnie DN 1000 powinny  być wykonane  zgodnie z  Normą  PE-EN 13598-2:2009 Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej –Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko 
pod ziemią” 
Odpowiedź: Studnie DN 1000 powinny spełniać wszystkie które są opisane w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, może również spełniać normę PE-EN 13598-2:2009 


