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D o t y c z y p o s t ę p o w a n i a p n : ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”
Odpowiedź na zapytanie wykonawców
Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

1.Proszę o podanie które pompownie przydomowe 81 szt. (konkretne typy pomp) są
uwzględnione w ww. przetargu ponieważ w zestawieniu z załącznika Rozwiązania
równoważne wynika, że pompownie przydomowe mogą mieć 6 różnych typów pomp. Proszę
o wskazanie jakie pompy i ile sztuk konkretnego typu należy uwzględnić w przetargu?
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis zamówienia o charakterystyki dobranych urządzeń
wraz z ilościowym zestawieniem pomp dobranych dla poszczególnych pompowni. Wszystkie
dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako wzajemnie się
uzupełniające.
2.Czy zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
(kanalizacji grawitacyjnej) od przepompowni przydomowych od budynków? W opisie
przedmiotu zamówienia zał. Nr 9 pojawia się pozycja 3.2 Przykanaliki z rur PVC ø160 w
ilości szt.170/ m 2674,2. Prosimy o sprecyzowanie ilości szt. Do podłączenia jak również
metrażowe zestawienie przykanalików grawitacyjnych od przepompowni przydomowych do
ściany budynku.
Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje odcinków grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na
odcinkach od przepompowni przydomowych do budynków. Odcinki kanalizacji
grawitacyjnej, stanowiące przyłącza od poszczególnych przepompowni do budynków,
Zamawiający planuje zrealizować w kolejnym etapie.
3.Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zał. nr 9 str. 34) rury i kształtki do budowy kanalizacji
ciśnieniowej musza pochodzić od jednego producenta. Żaden producent dostępny na polskim
rynku nie spełnia powyższego wymogu. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu
specyfikacji Technicznej lub wskazanie odpowiedniego producenta.
Odpowiedź: Rury i kształtki PVC maja pochodzić od jednego producenta. Rury i kształtki PE
mogą pochodzić od różnych producentów z zaznaczeniem, iż wszystkie użyte materiały
muszą spełniać wymogi polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN oraz maja
spełniać wymogi zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentów

opisujących przedmiot zamówienia. Każdy materiał przed jego wbudowaniem musi być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, który potwierdzi jego jakość oraz zgodność z
dokumentacją kontraktową. Wszystkie dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia
należy traktować jako względnie się uzupełniające.
4.Czy wykonanie kolektorów z rur PVC ø200 i 160 mm o łącznej długości 1521,99 m
(zgodnie z opisem projektu zamiennego) wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to ze
względu na kosztorysowy charakter zamówienia, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje odcinków grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na
odcinkach od przepompowni przydomowych do budynków. Odcinki kanalizacji
grawitacyjnej, stanowiące przyłącza od poszczególnych przepompowni do budynków,
Zamawiający planuje zrealizować w kolejnym etapie.
5.Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie z pompowniami przydomowymi z pompą
wyporową (objętościową) która zapewnia duże ciśnienie robocze potrzebne do przepchnięcia
odcinków tłocznych. Zastosowanie takiej pompy gwarantuje nam mniejsze zużycie energii
(silnik 1,1 kw), bezawaryjną prace układu, ujednolicenie pomp we wszystkich
gospodarstwach (rachunki za prąd zależne od ilości ścieków a nie mocy pompy).
Odpowiedź: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ramach opisu przedmiotowego
zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych w
odniesieniu do urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót w
oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Procedura jaką Wykonawca
winien spełnić w zakresie zastosowania rozwiązań równoważnych, szczegółowo została
opisana w załącznikach do przedmiotowego postępowania oraz reguluje je Ustawodawca.
6.Czy zamawiający dopuszcza montaż pomp na orurowaniu ze złączami PE, które zapewniają
całkowitą szczelność układu . Zaproponowany system prowadnic ze stopą sprzęgającą przy
większych ciśnieniach nie gwarantują takiej szczelności.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
7.Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu , jeżeli Wykonawca
w okresie 5 lat wykonał siec kanalizacji tłoczonej wraz z przepompowniami sieciowymi ,
których łączna wartość wyniosła co najmniej 1 700 000,00 zł brutto, a które były częścią
większego zamówienia obejmującego sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej
wraz z przyłączami.
Odpowiedź: Tak
Modyfikacja nr 1
Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, że Zamawiający uzupełnia opis zamówienia o
charakterystyki dobranych urządzeń wraz z ilościowym zestawieniem pomp dobranych dla
poszczególnych pompowni. Wszystkie dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia
należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Opis w załączeniu.
Modyfikacja stanowi integralną część postępowania.
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