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Znak DZPiZ–380–25/2018 
 

 
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w zakresie 
przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów": 

 
 

1. Wykonawca – W załączonym przedmiarze robót do zadania nr 1 występuje wyłącznie  
wykonanie dwóch studni S6 i S7 oraz montaż rurociągu od S6 do S8. Proszę o informację  
czy jest to całkowity zakres do zadania nr1, czy należy wykonać całą kanalizację  
deszczową przedstawioną na projekcie zagospodarowania działki – rys. P-01? 

2. Wykonawca – W załączonym przedmiarze robót do zadania nr 1 występuje wyłącznie wykonanie 
trzech studni S6, S7 i S8 oraz montaż rurociągu od S6 do S8. Proszę o informację czy jest to 
całkowity zakres do zadania nr1, czy należy wykonać całą kanalizację deszczową  
przedstawioną na  projekcie zagospodarowania działki – rys. P-01? 
Odpowiedź ad. 1, ad. 2) - Zamawiający informuje, iż Zakres robót objęty przedmiarem Budowa 
przyłącza kanalizacji deszczowej dział. 1, to: - dział 1.1 Budowa studni S6 fi1000; - dział 1.2 Budowa 
kanału PCV fi300 od studni S6 do studni S7; - dział 1.3 Budowa studni S7 fi1000; - dział 1.4 Budowa 
kanału PCV fi300 od studni S7 do studni S8; - dział 1.5 Budowa studni S8 fi1000. 

 
3. Wykonawca – W załączonym przedmiarze rurociąg preizolowany ciepła technologicznego „CT” 

Dn65/65 wykonany jest z rur PE-Xa Twin 65/65, natomiast zgodnie z projektem odcinek ten 
zaprojektowany jest z rur preizolowanych stalowych ocynkowanych 2x DN65/140. Proszę  
o informację z jakiego materiału należy uwzględnić rurociąg preizolowany ciepła technologicznego? 
Odpowiedź – Rurociąg ciepła technologicznego powinien być wykonany z rur stalowych 
ocynkowanych 2x DN65/140 zgodnie z projektem. 
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