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Odpowiedź na zapytanie

dot.  przetargu nieograniczonego  na budowę  drogi  z  Janikowa  do  Kicina  –  ul.  
Swarzędzka w Janikowie, gm. Swarzędz

W dniu  20  i  21  września  2007r.  do  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dot.  treści 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  na  które  Zamawiający  udziela  następującej 
odpowiedzi: 

PYTANIE 4:
Projekt  Budowlano-wykonawczy,  pkt  3.1  „Przygotowanie  rury  ochronnej”  podaje,  że 
wewnętrzną powierzchnię rur zabezpieczyć poprzez malowanie, nie ma natomiast wzmianki o 
piaskowaniu  rury  przed  pokryciem  antykorozyjnym,  co  jest  niezbędne  ze  względów 
technologicznych,  brak  również  parametrów  technicznych  wewnętrznej  powłoki 
antykorozyjnej.  Kosztorys  ślepy  również  nie  zawiera  pozycji  piaskowania  i  pokrycia  
antykorozyjnego  wewnętrznej  powierzchni  rur  osłonowych.  Czy  Zamawiający  uzupełni  
kosztorys ofertowy o w/w prace oraz poda parametry techniczne powłoki antykorozyjnej?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.
Zgodnie z ustaleniami z Operatorem gazociągu zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej rury 
należy  wykonać  poprzez  nałożenie  warstwy  podkładowej  na  fabryczną  powierzchnię 
wewnętrzną rury (pozycja kosztorysu: 16 d.1.3. Oraz 46 d.2.3 – materiały pomocnicze).

PYTANIE 5:
Projekt Budowlano-wykonawczy, pkt 3.2 „Roboty montażowe” podaje, że na gazociągu, na 
odcinku gdzie będą montowane rury ochronne, należy wymienić izolację rury przewodowej,  
którą uprzednio należy oczyścić i przygotować do ułożenia nowej izolacji. Brak w projekcie  
sposobu  oczyszczenia  rury.  W  kosztorysie  ślepym  również  nie  ma  pozycji  dotyczących 
zerwania  starej  izolacji  oraz  oczyszczenia  rury  przewodowej.  Czy  Zamawiający  uzupełni  
kosztorys ślepy o brakujący zakres prac?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.
W  kosztorysie  uwzględniona  została  wymiana  izolacji  na  całym  zabezpieczanym  odcinku 
gazociągu (poz. 12 d.1.3 oraz 42 d.2.3). Technologia przygotowania powierzchni do nałożenia 
izolacji zgodnie z wytycznymi producenta powłoki antykorozyjnej.

PYTANIE 6:
Projekt Budowlano-wykonawczy, pkt 3.2 „Roboty montażowe” podaje, że izolację na rurze 
ochronnej należy wykonać z zastosowaniem taśm antykorozyjnych. Kosztorys ślepy zawiera 
pozycje  odnoszące  się  tylko  do  izolacji  styków  połączeń  spawanych.  Czy  Zamawiający 
uzupełni kosztorys o brakujący zakres prac izolacyjnych?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.
W kosztorysie do kalkulacji przyjęto rury w izolacji PE i naprawę izolacji w miejscu spawów. 
Koszty wykonania izolacji rury ochronnej na budowie oraz koszty zakupu rury przewodowej w 
izolacji PE są zbliżone.


