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Dotyczy:  postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Zakładowa  

                  sieć wodociągowa w R-4” w  zakresie sieci wodociągowej na terenie  

                  zajezdni tramwajowej w Gliwicach - nr sprawy II/529/2011.            

 

        

           W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym postępowania pod 

nazwą jw., wyjaśniamy. 

Pytanie 1 

Nawierzchnia utwardzona wykonana jest z  różnych materiałów 

(trylinka, płyty drogowe, płyty tramwajowe, asfalt, kostka brukowa). Czy      

odtworzenie nawierzchni należy wykonać z trylinki na całej rozebranej     

powierzchni utwardzonej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie odtworzenia nawierzchni z trylinki. 

Pytanie 2 

      Czy należy przyjąć podbudowę grubości 40cm pod odtwarzaną nawierzchnią  

utwardzoną? 

Odpowiedź: 

Tak należy przyjąć podbudowę grubości 40 cm pod odtwarzaną nawierzchnią 

utwardzoną. 

Pytanie 3 

Czy w miejscu przekroczenia torowiska tramwajowego należy przyjąć 

jego rozbiórkę i ponowne odtworzenie, czy przewiert dł. 12m na rurę ochronną 

opancerzoną Pe HD fi 200mm (z płozami, manszetami i pierścieniami 

uszczelniającymi)? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza się rozbiórki torowiska. Pod torowiskiem należy zastosować 

przewiert  (przecisk) z zastosowaniem rury ochronnej. 

Pytanie 4 

Czy w wycenie należy uwzględnić brakujące w projekcie zasuwy przy 

każdym hydrancie oraz na każdym przyłączu do budynku? 

Odpowiedź: 

Tak. W wycenie należy uwzględnić brakujące w projekcie zasuwy przy każdym 

hydrancie oraz na każdym przyłączu do budynku. 

Pytanie 5 

Gdzie i jak należy zakończyć budowaną sieć wodociągową (podłączenie do 

starej sieci, zaślepienie, zasuwa)? 

Odpowiedź: 

Budowaną sieć wodociągową należy zakończyć na wysokości budynku 

podstacji trakcyjnej i zakończyć zasuwą umożliwiającą w późniejszym czasie 

dalszą rozbudowę sieci. 



Pytanie 6 

Czy w wycenie należy uwzględnić założenie rur ochronnych we wszystkich 

miejscach krzyżowania się nowego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem 

(gazociągami, kablami, kanalizacją, wodociągami)? 

Odpowiedź: 

Tak, jeżeli wymagają tego przepisy, np. Polska Norma, jednak nie dotyczy to 

krzyżowania się ze starą siecią wodociągową. 

Pytanie 7 

Z uwagi na występującą wodę gruntową na zrealizowanym odcinku od  

ul. Knurowskiej do studni wodomierzowej (SW) prosimy o informację czy  

w wycenie należy uwzględnić odwodnienie wykopów. 

Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy ująć w wycenie. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający zapewni uprzątnięcie trasy wodociągu we własnym zakresie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunie na terenie wodociągu we własnym zakresie składowane 

płyty tramwajowe i szyny. 
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