
Dąbrowa Tarnowska, 23.10.2015 r. 

 

 

W dniu 22.10.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy  

o następującej treści: 

 

Pyt.1.  

Na projekcie zagospodarowania terenu jest ob.10 Fundament z opisem „do likwidacji”, 

którego likwidacja nie została ujęta w przedmiarach. Nowy rurociąg wody czystej jest  

w obrysie tego fundamentu. Czy likwidacja fundamentu jest w zakresie tego postępowania  

i należy ją wycenić?   

 

Odpowiedź na Pyt.1. 

Likwidacja fundamentu jest poza przedmiotem zamówienia – nowy odcinek wodociągu 

dn315 prowadzić należy poza obrysem fundamentów. W istniejących zagłębieniach  

w obrysie fundamentu można zrzucać nadmiar gruzu betonowego lub nadmiar ziemi  

z wykopów. 

 

 

Pyt.2.  

W opisie projektu wykonawczego Instalacje sanitarne i technologia jest zapis o Pompowni 

osadów tj. o czyszczeniu zbiornika, osuszenie, zabezpieczenie elementów betonowych, 

uszczelnienie konstrukcji żelbetowej oraz demontaż istniejących pomp Z2K do osadów.  

W przekazanych przedmiarach brak pozycji odnośnie remontu Pompowni osadów.  

Czy remont Pompowni osadów jest w zakresie tego postępowania i należy go wycenić? 

 

Odpowiedź na Pyt.2. 

Istniejąca Pompownia osadów jest poza zakresem postępowania. Zaprojektowano nową 

Pompownię osadów. 

 

 

Pyt.3. 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników (reaktor, zbiornik wody czystej, zbiornik 

buforowy, zagęszczacz osadów, zbiornik popłuczyn) poprzez wykonanie ich w technologii  

na mokro?    

 

Odpowiedź na Pyt.3. 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zbiorników na mokro na miejscu, przy zastrzeżeniu  

że nie wydłuży to czasu na wykonanie i nastąpi przy zachowaniu wymiarów technologicznych 

obiektów. 

 

 

 



Pyt.4. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt na komorę wodomierzową  

i komorę ulgi. W udostępnionym projekcie wykonawczym komory zaznaczone są tylko  

na rzutach obiektów i profilach sieci. Na profilu wody surowej komora wodomierzowa jest 

wrysowana jako studnia o średnicy fi 2,7 m, natomiast na rzucie komora wodomierzowa  

ma wymiary 1,7x2,7 m.  

 

Odpowiedź na Pyt.4 

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozwiązania typowe; zbiorniki prefabrykowane 

np. Kaprin, MegBud, Stolbud. Wymiary komory wodomierzowej na profilu wody surowej 

powinny wynosić 1,7x2,7m. Dopuszcza się również zastosowanie komór okrągłych. 

 

 

Pyt.5. 

Prosimy o podanie danych technicznych pompy P13 – wydajność i wysokość podnoszenia. 

 

Odpowiedź na Pyt.5. 

Wymagane parametry pompy P13 są analogicznie jak dla P11 i P12:  

Q=5m3/h  

Hmin = 2 mH2O 

 

 

Pyt.6. 

Prosimy o podanie grubości warstwy filtracyjnej oraz parametrów technicznych jakie mają 

spełniać złoża filtracyjne dla filtrów ciśnieniowych z Kotłorembudu. 

 

Odpowiedź na Pyt.6. 

Żwirowa warstwa podtrzymująca – żwirowa – dz = 3 – 10mm, gr. – 30cm 

Piaskowa właściwa warstwa filtrująca – piasek kwarcowy – dm = 1,0 – 1,8mm; gr. – 120cm 

 

 

Pyt.7. 

W ST 06 – Technologia w pkt. 2.9.4 jest zapis o zbiorniku magazynowym V = 250l 

dozowanie podchlorynu sodu, natomiast przy opisie zbiorników i w przedmiarze nr 1a  

są zbiorniki 1000l. Jaka pojemność zbiorników jest właściwa? 

 

Odpowiedź na Pyt.7. 

Właściwa pojemność zbiornika magazynowego to 1000l. Dopuszcza się stosowanie 

zbiorników minimum 250 dm3 jako zbiorniki, z których odbywa się bezpośrednie dozowanie. 

Wymaga się jednak aby zapas dla chloru wynosił łącznie 3m3, a dla pozostałych chemikaliów 

po 2m3. 

 

 

Pyt.8. 

Czy w pomieszczeniu dozowników i chlorowni nie powinno być zabezpieczenia przed 

wylaniem się chloru, ługu i nadmanganianu potasu np. w postaci wanny ociekowej  

lub zbiornika zabezpieczającego?  

 



Odpowiedź na Pyt.8. 

W pomieszczeniach przewidziane są wpusty podłogowe, a na zewnątrz studnie 

bezodpływowe Dn1500 i 2,0m głębokości. 

 

 

Pyt.9. 

W przedmiarze nr 1a wszystkie prefabrykowane zbiorniki żelbetowe mają podaną jednostkę 

miary - m3 wynikającą z podanego KNNR i podaną ilość - 1 m3. Czy dla tych pozycji  

nie powinna być podana cena za 1 kpl.? 

 

Odpowiedź na Pyt.9. 

Tak. Należy wykonać każdy zbiornik jako kpl. 

 

 

Pyt.10. 

Czy do udokumentowania doświadczenia zawodowego osób, którymi Wykonawca będzie 

dysponował przy realizacji zamówienia na etapie przetargu wystarczy przedłożenie w ofercie 

tylko Załącznika nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień? 

 

Odpowiedź na Pyt.10. 

Do udokumentowania doświadczenia zawodowego osób, którymi Wykonawca będzie 
dysponował w trakcie realizacji zamówienia, wystarczające jest złożenie oświadczenia  
o jakim mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą  
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 4). 
Zamawiający zaznacza, że Wykonawca winien wykazać, iż na czas realizacji zamówienia 
dysponuje bądź będzie dysponował osobami wskazanymi w SIWZ (dział VIII pkt. 1 ppkt. 3); 
zatem wymagane jest złożenie wykazu tychże osób, o czym mowa w ogłoszeniu  
o zamówieniu w Sekcji III pkt 4.1. tiret 3.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania  

nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac  

i w związku z tym nie ulega zmianie termin złożenia ofert.   


