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Przedmiot zamówienia dotyczy: zamówienia publicznego nie przekraczającego 14 000 euro na
dostawę materiałów wodociągowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby
zamawiającego, do budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru ograniczonego
ulicami W. Polskiego, Szkolną oraz Hubala, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami
technicznymi.

Wyjaśnienie do zapytań Wykonawców
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku informuje, że wpłynęło pismo
od dwóch Wykonawców do zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści opisu przedmiotu
zamówienia.
W związku z powyższym wyjaśniamy:
Pierwszy Wykonawca
Pytanie 1: Dot. poz. 3,6-Czy można przyjąć do wyceny łuki wodociągowe łączone na zwykłą
uszczelkę wargową?
Odpowiedź pyt. 1: Łuki i pozostałe kształtki wodociągowe mają być z uszczelką typu
Power-Lock lub równoważną a nie ze zwykłą uszczelką.
Pytanie 2: Czy hydranty oraz kształtki żeliwne mają być z żeliwa szarego czy sferoidalnego?
Odpowiedź pyt. 2: Nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do hydrantów p.poż.
zewnętrznych poza podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Kształtki mają być z żeliwa
szarego lub sferoidalnego.
Pytanie 3: Czy zasuwy maja być krótkie czy długie?
Odpowiedź pyt. 3: Zasuwy mają być krótkie lub długie.
Pytanie 4: Dot. poz. 26,27-Czy rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną czy litą?
Odpowiedź pyt. 4: Rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną.
Pytanie 5: Dot. poz. 28-Rury polietylenowe o średnicy DN250 produkowane są w sztangach
o długości 12m, czy można przyjąć do wyceny taką ilość?
Odpowiedź pyt. 5: Do wyceny należy przyjąć 9-metrowy odcinek rury PE SDR 17 fi 250
mm i taki odcinek rury dostarczyć.
Drugi Wykonawca
Pytanie 1: Prosimy o określenie typu żeliwa dla kształtek-żeliwo szare czy sferoidalne?
Odpowiedź pyt. 1: Kształtki mają być z żeliwa szarego lub sferoidalnego.
Pytanie 2: Prosimy o podanie klasy hydrantów zewnętrznych.
Odpowiedź pyt. 2: Nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do hydrantów p.poż.
zewnętrznych poza podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3: Prosimy o podanie czy rury kanalizacyjne mają być lite czy spienione.
Odpowiedź pyt. 3: Rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną.
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