
 

 
 

GMINA  NOWA  DĘBA 
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

tel.: (+48) 15  8462671, fax (+48) 15  8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl 

 

 

RL.271.13.2021                    Nowa Dęba, 02.08.2021r. 

 

 

 

 
Dotyczy: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I  

 

W dniu 27.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które odpowiedź publikujemy poni-

żej: 

Pytanie: 

1. Prosimy o podanie min. parametrów materiałowych, jakie powinny spełniać krótkie moduły ru-

rowe?  

2. Prosimy podanie średnicy krótkich modułów rurowych?  

3. Prosimy o wskazanie, na którym PZT dotyczącym terenu TSSE znajduje się odcinek przezna-

czony do renowacji od studni 1000 do 1005, bo naszym zdaniem takich numerów studni nie ma?  

4. Prosimy o informację o stopniu wypełnienia kanałów osadem?  

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający przyjmie odpłatnie osady powstałe z czyszczenia kana-

łów? Jeśli tak, to za ile i na jaką odległość należy wywieźć osad?  

6. Prosimy o informację, jakie jest wypełnienie kanałów ściekami?  

7. Prosimy o określenie min. wytrzymałości na ściskanie masy iniekcyjnej, którą należy wypełnić 

przestrzeń pomiędzy istniejącym rurociągiem a nową rurą renowacyjną? 

Odpowiedź na pytanie: 

Ad. 1. Zamawiający nie określa parametrów materiałowych, powinna one być zgodna z zapropono-

waną technologią i aprobatami technicznym dopuszczającymi do użytkowania. 

Ad. 2. Średnica modułu dla odcinków o średnicy DN 500 winna być demencje mniejsza czyli DN 450 

Ad. 3. Na rysunkach 7 i 8 pokazany jest odcinek od studni 100 do 1005 

Ad. 4. Zgonie z załączoną dokumentacją i przedmiarem stopień wypełniania osadem określono na 1/3 

wysokości kanału. 

Ad. 5. Zamawiający nie przyjmie odpłatnie osadów powstałe z czyszczenia kanałów. Koszty utylizacji 

osadu po stronie Wykonawcy. 

Ad. 6. Wypełnienie kanału ściekami jest zależne od pory dnia i tygodnia. Zamawiający nie jest w 

stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Ad. 7. Wytrzymałość masy jaką należy wypełnić przestrzeń pomiędzy istniejącym rurociągiem a 

nowa strukturą określa technologia prac a nie Zamawiający. 

 

Ponadto informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  

Aktualny termin składania ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 9:00,  

Aktualny termin otwarcia ofert to 11 sierpnia 2021r. godz. 11:00,  

 

Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 

Leszek Mirowski 
Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

________________________ 

Przygotował: S.Białas, Tel 302 


