
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2

72-600 Świnoujście

L.dz. DN/DFiFLIKMW l ..9U! 8..'lŻ1 / .'/l. .. ..

Znak sprawy: P106lŻ0Ż1

3. Py.tania do Zadania 2:
- pkt' 2 c) - Proszę o podanie parametru SDR rurociągu

odp: Istniejący odcinek instalacji wodnej- ocynk. Zakres
mb, 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN 10, PE-HDI00-RC.

- pkt Ż d) - Proszę o podanie wartości SN rury PVC

P-Ęs,N

Swinouj ście, . !? : 9 ?r.zozt r.

wg rozdzielnika

DoĘczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu:
1) zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM,
2\ zewnętrznej instalacji wodnej ikanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o'o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

l. Pytanie do pkt. I a) SWZ:
- 4 tiret - Proszę o podanie wartości SN rury PVC oraz z jakiego materiału są wykonane istniejące
rurociągi kanalizacji deszczowej.

odp: Rura PVC SN 8. Istniejąca kanalizacja deszczowa _ kamionkowa.

- 5 tiret - Proszę o podanie charakterysĘki studzienek betonowych (średnica, osadnikowaczy Z kinetą),
czy w ramach wymiany studzienek naleĘ wymienió teżwłary,jeśli tak to jakie mają być?

odp: Studzienki betonowe z kręgów o średnicy 85cm. Włazów nie naleĘ wymieniać' ponieważ są one juz.

2.Pytanie do pkt. lb) SWZ -Żi3 tiret - Proszę o podanie nacT m mapolegaó czynność sprawdzenia
odwodnienia wagi i hali.

odp: Nalezy wykonaó sprawdzenie poprawności wykonania odwodnienia liniowego wagi pod względem
technicznym i naniesienie jego na mapę geodezyjną. odwodnienie hali nalezy nanięśó na mapę geodeąvjną.

rurociągi kanalizacyjne.
odp: Istniejąca kanalizacj a deszczowa - kamionkowa. Nowa rura PVC winna być o parametrze SN 8.

- pkt.2 e) - Proszę o podanie charakterystyki studzienek betonorvych (średnica), czy w ramach wymiany
studzienek naleĘ wymienió teŻwłazy, jeślitakto jakie mają byó?

odp: Studzienki betonowe Z kręgów o średnicy 110 mm. Wymiana studzienek nie obejmuje wymiany
włazów.

orazz jakiego materiału jest istniejący oa.in"L.
prac obejmuje wymianę instalacji wodnej - ok. 7

oraz zjakiego materiału są wykonane istniejące
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