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 śórawina, dnia 2 grudnia 2010 roku 

1/ZP/2/2010 
 
 
        Wszyscy oferenci 

 
 

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gmin nego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w śórawinie” 

 
Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej w śórawinie udziela wyjaśnień na zadane pytania w piśmie z dnia 

1 grudnia 2010 roku. 

 
Zapytanie 1.  

Podanie długości hydrantu przy hydrancie nadziemnym i głębokości wkopu przy 
podziemnym – pozycja 1-2 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• długość hydrantu nadziemnego DN 80 L = 2160 mm (poz.1) 
• długość hydrantu podziemnego DN 80 L = 1000 mm (poz.2) 

 
Zapytanie 2.  

Kinety z jednym czy z dwoma dolotami, jeŜeli z jednym to dolot z której strony – 
pozycja 5-8 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• kinety zbiorcze z trzema dolotami (poz. 5-8) 
 

Zapytanie 3.  
Co oznacza nr 6 i nr 7 czy chodzi o kolano GW-GW i/czy GW-GZ – pozycja 11-17 
załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• kolano „6” to GW/GW (poz.11-14) 
• kolano „7” to GW/GZ (poz. 15-17) 

 
Zapytanie 4.  

Kompensator stalowy czy Ŝeliwny – pozycja 43 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• kompensator wykonany ze stali (poz. 43) 
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Zapytanie 5.  
Sprecyzowanie pojęcia „łącznik wod” – pozycja 52-56 załącznik nr 1 SIWZ.  
 

• łącznik wod. to „gebo” (poz. 52-56) 
 

Zapytanie 6.  
Jaka długość obudowy – pozycja 103 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• obudowa do zasuwy teleskopowej L = 1550 (poz. 103) 
 

Zapytanie 7.  
Czy chodzi o łączni rurowo kołnierzowy – pozycja 126-128 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• tak, łącznik rurowo kołnierzowy (poz. 126-128) 
 

Zapytanie 8.  
Co oznacza ZB, w związku z tym, Ŝe kaŜdy producent włazów stosuje inną technikę 
mocowań klapy, proszę o podanie jakiego producenta mają być klapy, lub czy moŜe w 
wycenia ująć cały komplet korpus + właz – pozycja 129-131. 
 

• obudowa kompletna, czyli korpus + właz (poz. 129-131) 
 

Zapytanie 9.  
Redukcje wykonane z jakiego materiału, czarne, ocynkowane, mosięŜne – pozycja 132-
137 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• redukcje wykonane z ocynku (poz. 132-137) 
 

Zapytanie 10.  
Rury lite czy spienione, kielich wydłuŜony czy normalny – pozycja 141-148 załącznika 
nr 1 SIWZ. 
 

• rury spienione o normalnym kielichu (poz. 141-148) 
 

Zapytanie 11.  
PE80 czy PE100, jaki SDR – pozycja 155-160 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• rury o SDR 17 
 

Zapytanie 12.  
Proszę sprecyzować jakie „siodełko” – pozycja 163-165 załącznika nr 1 SIWZ. 
 

• siodełko elektrooporowe (poz. 163-165) 
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Zapytanie 13.  
Proszę o sprecyzowanie, jakie „uszczelki ciśnieniowe” – pozycja 188-197 załącznika nr 1 
SIWZ. 
 

• uszczelki do połączeń kielichowych (poz. 188-197)  
 
 
 
 
Sporządził: 
pod względem merytorycznym – Jan Lorenz 
pod względem proceduralnym – Dariusz CzyŜewski 
 
 
 
 
         ZATWIERDZAM 
         Dyrektor Zakładu 
 
         Bartłomiej Dytwiński 


