
O D P O W I E D Z I NR 19

z dnia 23.06.2015 ROKU

PYTANIE NR 1

Prosimy  o  podanie  wykazu  materiałów  dla  wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej

odwodnienia  dachu  w  systemie  Geberit  Pluvia  z  podaniem  dokładnego  typu  wpustów  i  ich

wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

W załączniku zestawienie rur i wpust instalacji podciśnieniowej – w związku z tym iż obiekt

jest istniejący na etapie wykonawstwa należy zweryfikować długości odcinków

PYTANIE NR 2

Prosimy  o  podanie  przykładu  wyposażenia  w  biały  montażu  celem  określenia  oczekiwań

Zamawiającego. Chodzi o przykładowe produkty : miski ustępowe, pisuary i umywalki oraz kabiny

natryskowe, czy mają być na stelażach, jaki typ zabudowy umywalek, czy montowane w blatach,

jaki typ spłukiwania, jakie brodziki i jaki standard zabudowy kabin, szkło, tworzywo? 

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem branży sanitarnej: W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych 

zamontować umywalkę dla niepełnosprawnych   z otworem, z  syfon podtynkowy 

z sitkiem oraz miskę ustępową lejową wiszącą dla niepełnosprawny z pneumatycznym 

przyciskiem spłukującym dwudzielnym,  do kompaktu ze stelażem oraz poręcze 

i akcesoria dla osób niepełnosprawnych. W sanitariatach ogólnodostępnych zamontować 

umywalkę z syfonem gruszkowym oraz miskę ustępową lejową wiszącą 

z pneumatycznym przyciskiem spłukującym dwudzielnym do kompletu  ze stelażem. 

W sanitariatach zamontować umywalki, pisuary oraz miski ustępowe na stelażach. 

Zastosować kratki ściekowe z PVC z kratką ze stali nierdzewnej oraz syfonem.

PYTANIE NR 3

Prosimy  o  podanie  typów  przykładowych  baterii  dla  natrysków,  umywalek  i  zlewozmywaków

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Czy mają być czasowe, czy czasowe elektroniczne, czy

podtynkowe, czy wersja wandaloodporna?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem branży sanitarnej: W sanitariatach ogólnodostępnych zamontować: 

baterie umywalkowe wandaloodporne z przeznaczeniem do obiektów użyteczności 

publicznej, stojące czasowo-przyciskowe z zaworami odcinającymi 



z systemem antyblokującym uniemożliwiającym blokowanie baterii w pozycji otwartej, 

zawory pisuarowe podścienne. W natryskach należy zamontować baterie ścienne. 

W pomieszczeniach porządkowych zamontować zlew porządkowy ze stali kwasoodpornej z

wyjmowaną wylewką, który należy zawiesić  na wysokości 0,3 m 

od podłogi

PYTANIE NR 4

Prosimy o podanie wykazu materiałów dla zewnętrznych sieci kanalizacji i wody.

ODPOWIEDŹ

Wykaz materiałów został określony w przedmiarze

PYTANIE NR 5

Prosimy o podanie rodzaju rur-materiał dla przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej fi

800 kolidującej z projektowanym budynkiem.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z „PROJEKTEM WYKONAWCZYM WEWNĘTRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWY FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANLIZACJI SANITRANEJ” TOM 4B – pkt.4 strona nr 7 „

Przebudowywany fragment sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z rury 

kamionkowej glazurowanej DN1200

PYTANIE NR 7

Prosimy o zamieszczenie wykazu koniecznych rozbiórek w zakresie sieci i instalacji sanitarnych .

ODPOWIEDŹ

Należy zdemontować w całości instalację centralnego ogrzewania, instalację wod.-kan., 

wentylacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem. Bez zmian pozostaje instalacja 

technologii wody basenowej i instalacja solarna  (z wyłączeniem przesunięcia instalacji 

solarnej kolidującej z projektowanymi słupami w pomieszczeniu węzła solarnego)

PYTANIE NR 8

Prosimy o uzupełnienie przekroi po trasie sieci o podanie typów i średnic studni oraz klasy włazów.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie  z  „PROJEKTEM  WYKONAWCZYM WEWNĘTRZNEJ  DOZIEMNEJ  INSTALACJI

KANLIZACJI  DESZCZOWEJ,  PRZEBUDOWY  FRAGMENTU  SIECI  KANALIZACJI



DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANLIZACJI SANITRANEJ” TOM 4B – pkt.3 strona nr 5 –

„właz żeliwny klasy  D400 z uszczelką i  zabezpieczeniem przed obrotem zgodnie z PN-

EN124 w terenach przejezdnych a w terenach zielonych  i w ruchu pieszym właz klasy B-

125”. Średnice studzienek zostały określone w części graficznej niniejszego opracowania –

na profilach

PYTANIE NR 9

Czy zewnętrzna  doziemna  instalacja  jest  przedmiotem postępowania.  Jeżeli  tak  to  prosimy o

zamieszczenie dokumentacji z wykazem materiałów.

ODPOWIEDŹ

Dokumentacja została przekazana Inwestorowi - „PROJEKT WYKONAWCZY 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 

ORAZ ODWODNIENIA DACHU” – TOM 4A (wewnętrzna doziemna instalacja wodociągowa i 

kanalizacji sanitarnej), „PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ DOZIEMNEJ 

INSTALACJI KANLIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWY FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITRANEJ”-  TOM 4B (wewnętrzna 

doziemna instalacja  kanalizacji deszczowej)

PYTANIE NR 10

Czy budowa dwóch hydrantów fi  80  jest  przedmiotem postępowania.  Jeżeli  tak,  to  prosimy o

zamieszczenie dokumentacji i wykazu materiałów.

ODPOWIEDŹ

Dokumentacja została przekazana Inwestorowi - „PROJEKT WYKONAWCZY 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 

ORAZ ODWODNIENIA DACHU” – TOM 4A


