
Gródek nad Dunajcem, 06 marca 2107 r. 

Zamawiający:  

Gmina Gródek nad Dunajcem  

Gródek nad Dunajcem 54  

33-318 Gródek nad Dunajcem  

  

Do:  

1. Wykonawców zainteresowanych udziałem 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn: „Przebudowa drogi powiatowej  1561 K Sienna – 

Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach 

Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)”  

2. Strona internetowa: www.gminagrodek.pl   

 
Nasz znak: IZP.271.I.02.Z.2.2017  

  

INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI   

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych udziela wyjaśnień odnośnie zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  1561 

K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)” -  

nr zamówienia: IZP.271.I.2.2017 

  

1. Dnia 3 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:   

(……) zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowych informacji na temat studni betonowych jakie mają 

być zastosowane do realizacji kanalizacji opadowej: betonowe czy żelbetowe, klasa betonu, 

mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, klasa ekspozycji betonu, czy kineta ma być wykonana  

jednym procesie produkcyjnym z dennicą (np. technologia perfect lub unolitch) 

 

2. Odpowiedź:  

Studnie kanalizacyjne zastosowane przy realizacji zadania j.w. powinny spełniać wymagania Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru robót, a w szczególności:  

a. dopuszcza się studnie betonowe lub żelbetowe, jednego systemu i producenta. 
b. studnie muszą być wykonane z betonu o wodoszczelności minimum W-8 i mrozoodporności 

minimum F-100. 
c. komora robocza poniżej wejścia kanałów ma być wykonana jako element prefabrykowany, 

monolityczny z dnem i połączeniami szczelnymi odpowiadającymi zastosowanym przewodom 
kanalizacyjnym. 

d. dopuszcza się zastosowanie komory roboczej z kinetą wykonaną w jednym procesie 
produkcyjnym lub z kinetą wykonaną w trakcie prac montażowych kolektora kanalizacji 
deszczowej.  

e. Powyższe wymagania należy traktować łącznie.   
 

3. Powyższe wyjaśnienie nie stanowi podstawy do zmiany terminu składania ofert.  

  

 

 

Wójt Gminy  

Gródek nad Dunajcem  

  /-/ mgr inż. Józef Tobiasz  

....................................................................  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  

 
Rozdzielnik  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  

http://www.gminagrodek.pl/
http://www.gminagrodek.pl/

