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

 

W dniu 28.07.2021r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które odpowiedź publikujemy poni-

żej: 

 

Pytanie: 

1. W projekcie budowlano-wykonawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie 

TSSE zawarto zestawienie odcinków kanalizacji, na których znajdują się włączenia wymagające 

uszczelnienia kształtką kapeluszową, w zestawieniu tym jednak nie podano dokładnej lokalizacji 

tych włączeń, średnic włączeń, ani kątów pod jakim wykonane są te włączenia. 

Zwracamy się z prośbą o precyzyjne wskazanie włączeń za pomocą metrów bieżących odcinka, 

średnicy wlotu oraz kąta wlotu do kanału wyrażonego w stopniach celem dobrania właściwego 

rozmiaru kształtek kapeluszowych. 

2. W punkcie 4. "Prace renowacyjne - przyjęte rozwiązania projektowe" projektu budowlano-wyko-

nawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie TSSE zaprojektowano zastosowa-

nie kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu nasączonego żywicą epoksydową lub mine-

ralno-organiczną. Natomiast w punkcie 8 tegoż projektu wskazano żywicę epoksydową do nasą-

czania kształtek. 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, skąd ta rozbieżność i czy Zamawiający dopuszcza 

stosowanie żywic mineralno-organicznych np. żywic krzemianowych? 

3. W punkcie 8. "Renowacja kanału za pomocą rękawa uszczelniającego utwardzanego na miejscu" 

projektu budowlano-wykonawczym bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji na terenie TSSE 

zaprojektowano "doszczelnienie wlotów przykanalików włączonych bezpośrednio do kanału". 

Doszczelnienie to zaprojektowano za pomocą kształtek kapeluszowych. 

Co oznacza zatem zdanie w tym samym podpunkcie tj. "uszczelnienie wykonać za pomocą szpa-

chlówki epoksydowej do napraw siłowych zgodnie z PN-EN ISO 11296-4"? Czy kształtkę kape-

luszową należy uznać za wystarczające i skuteczne uszczelnienie wlotu do kanału? 

4. Projekt budowlano-wykonawczy narzuca zastosowanie kształtek kapeluszowych o długości  

1,0 m. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Projektant wybrał zastosowa-

nie długich kształtek? 

Kształtka ma za zadanie doszczelnienie połączenia przyłącza z kanałem. Zastosowanie kształtki o 

długości 1,0 m powoduje wzrost ceny jednostkowej ośmiokrotnie w stosunku do ceny za 

kształtkę typu C o dł. 20 cm. 

Jakie kryterium przemawia za zastosowaniem kształtek o długości 1,0m? 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kształtek typu C o długości 20 cm? 

 

 

 



 

 

5. Projekt budowlano-wykonawczy w punkcie 12. "Montaż pakerów" przewiduje wykonanie pake-

rów w postaci rękawa pokrytego żywicą epoksydową. W praktyce stosuje się pakery z mat z 

włókna szklanego nasączanego żywicą krzemianową (mineralno-organiczną). 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pakerów z mat z włókna szklanego nasączonego żywicą 

krzemianową np. w systemie CarboLith PL? 

6. Prosimy o dołączenie do dokumentacji obliczeń statyczno– wytrzymałościowych dla rękawów 

dobranych przez projektanta uzasadniające wymaganą wytrzymałość sztywno obwodową wykła-

dziny wielkości Sn=4 kN/m2 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie: 

Ad. 1. Zestawienie odcinków wymagających zastosowania kształtek kapeluszowych oparto na PFU 

udostępnionych przez Zamawiającego. 

Ad. 2. Nie ma rozbieżności, w pkt.8 zastosowanie żywicy epoksydowej odnosi się  do doszczelnie-

nia wlotów przykanalików. 

Ad. 3. Kształtka kapeluszowa jest wystarczającym uszczelnieniem wlotu do kanału, zastosowanie 

doszczelnienia szpachlówką epoksydową zaleca się stosować w miejscu włączenia  

przykanalika w studni. 

Ad. 4. Dopuszcza się zastosowanie kształtek typu C o dł. 20cm. 

Ad. 5. Stosować rozwiązanie przyjęte w projekcie. 

Ad. 6. Proszę zastosować się do wytycznych w projekcie. 

 

 

 

 

 

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 


