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WIK/DT/TS/      /03/2012                   Kotórz Mały 20.03.2012 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

Dot.: Postępowania przetargowego - „Budowa sieci wodociągowa wraz z przyłączami dla 

Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I oraz przejście siecią wodociągową 

pod rz. Mała Panew wraz z rozbiórką odcinka sieci wodociągowej podwieszonej do 

mostu - zad. II”. 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2012r.: 

 

1. W związku z wykorzystaniem do przewiertów sterowanych płuczki wiertniczej na bazie bentonitów 

prosimy o określenie sposobu zagospodarowania, utylizacji odpadów (płuczki wraz z urobkiem) 

powstałych podczas wykonywania prac wiertniczych?  

 

Odp. Zamawiający wymaga, aby zagospodarowanie powstałych odpadów odbywało się przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

2. Czy w celu minimalizacji ilości odpadu w postaci płuczki należy korzystać z systemu separacji 

fazy stałej? 

 

Odp. Zamawiający nie wymaga stosowania systemu separacji fazy stałej.  

 

 

3. Proces zgrzewania rurociągu jest kluczowym elementem mającym wpływ na trwałość rurociągu 

podczas eksploatacji. W jaki sposób ma być prowadzona rejestracja parametrów zgrzewania? 

 ręcznie przez zgrzewacza z uprawnieniami czy poprzez elektroniczny rejestrator parametrów 

zgrzewu? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza rejestrowanie parametrów zgrzewania zarówno ręczne przez 

zgrzewacza z uprawnieniami oraz poprzez elektroniczny rejestrator parametrów zgrzewu. 

Rejestracja parametrów zgrzewania musi zapewnić uzyskanie wiarygodnych informacji  

na temat zgrzewu. 

 

 

4. Zgodne z SIWZ pkt. 12.4.1 i odpowiedzią na pytanie z dnia 02.03.2012 zwracam się z prośbą  

o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia 

realizację sieci wodociągowej o średnicy 225 mm wykonaną metodą przewiertu sterowanego? 

  

Odp. Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  niezbędnego do 

realizacji przedmiotu zamówienia realizację sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

wyłącznie z zakresu średnic  40-315 mm. Stosowna informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia 

została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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5. Zgodnie z SIWZ pkt. 12.4.1 i odpowiedzią na pytanie z dnia 02.03.2012 zwracamy się z prośbą  

o wyjaśnienie odnośnie referencji, które zostaną uznane przez zamawiającego jako spełnienie 

warunków dotyczących doświadczenia: 

- referencje wykonania przewiertów sterowanych związane z budową sieci kanalizacyjnej lub 

wodociągowej, 

- czy referencje wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (jako działający obiekt wraz  

z zabudową zasuw i połączeń jako działający obiekt, próbami ciśnienia) z wykorzystaniem 

przewiertów sterowanych do instalacji rurociągów 

 

Odp. Zamawiający informuje, że w referencjach należy wykazać się budową sieci wodociągowej 

bądź kanalizacyjnej metoda przewiertu sterowanego.  

  Jako sieć wodociągową i kanalizacyjną należy rozumieć obiekt, oddany do użytkowania łącznie 

z zabudowaną armaturą po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnienia i bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

 


