
 
 
PiRG.271.1.15.2015                                                           Krapkowice, 25.09.2015r. 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu tłocznego w Ligocie 

Krapkowickiej do systemu kanalizacji sanitarnej w Żywocicach” 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. , udzielam wyjaśnień do treści 
SIWZ i dokonuję zmiany jej treści  jak niżej:  
 
 Pytanie 1.  
 Proszę o zamieszczenie na stronie rysunku przepompowni ścieków  ( schematu-co powinna    
 zawierać ) – brak takiego rysunku w udostępnionej dokumentacji.       
 
Odpowiedź. 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 11 – dokumentacja 
projektowa, uzupełnia się o schemat wraz z opisem przepompowni ścieków. 
 
Pytanie 2. 
Poz. 36 przedmiaru – Armatura do płukania kanałów o śr. 80 mm montowana na rurociągu 
tłocznym z P1- proszę o sprecyzowanie o jaką armaturę chodzi (rysunek). 
 
Odpowiedź. 
Armatura do płukania kanałów o śr. 80 mm montowana na rurociągu tłocznym z P1 dotyczy 
przyłącza do płukania wraz z nasadą do przyłączenia węzła zgodnie z opisem do pompowni 
ścieków  montowanego w zbiorniku pompowni ( w załączonym schemacie ).   
 
Pytanie 3 
Czy do wykonania kanalizacji ciśnieniowej mają zostać zastosowane zwykłe rury PE SDR 17 
o średnicach odpowiednio 90 i 110, czy rury dwuwarstwowe do przewiertów o oznaczeniu 
RC? 
 
Odpowiedź. 
Przewierty stosowane dopuszcza się wykonać z rur ciśnieniowych z polietylenu PE 
odpowiednio 90 i 110 typ SDR 17 pod warunkiem stosowania odpowiednich odcinków 
przewiertów oraz zastosowania większego zagęszczenia komór przewiertowych przy 
zastosowaniu dłuższych odcinków przewiertów sterowanych zaleca się stosowanie rur typu 
SDR 11 RC. 
 
Pytanie 4.      
Proszę o informację jaki SDR i jakie PE przyjąć do wyceny rurociągu tłocznego. 
 
Odpowiedź.           
Patrz odpowiedź na pytanie 3 
 
Pytanie 5. 
W związku z wyceną w/w zadania inwestycyjnego, a w tym przepompownią ścieków oraz 
przewidzianą aktywacją sterownika pompowni – monitoringu zwracamy się z wnioskiem o 



udostępnienie na  internetowej   stronie Zamawiającego mapy rejestrów sterownika wraz 
architekturą wejść i wyjść oraz konfigurację modemu celem dokonania właściwej wyceny. 
 
Odpowiedź. 
Zgodnie z uzgodnieniami ze spółką Wodociągi i Kanalizacje Krapkowice należy przyjąć 
konfigurację modemu oraz sterownika pompowni analogicznie jak sterowniki pompowni firmy 
Hydromarko z Jarocina , gdyż takowe są eksploatowane na terenie Gminy Krapkowice. Karty 
SIM zostaną przekazane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacje – kontakt Pan Jerzy 
Delewicz – Prezes Spółki. 
 
 
Pytanie 6. 
W dokumentacji projektowej brak rysunków przepompowni, o której mowa w poz. 30 
przedmiaru robót „Montaż pompowni zgodnie  z dokumentacją projektowa”. Prosimy o ich 
załączenie.  
 
Odpowiedź. 
Patrz odpowiedź na pytanie 1  
 
Pytanie 7. 
W przedmiarze robót pozycje 44 i45 dotyczą horyzontalnych przewiertów sterowanych o 
długości odpowiednio 120,7 m i 1539,6m. prosimy o potwierdzenie, że w/w sieć tłoczną 
należy wykonać metoda przewiertu sterowanego. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o 
projekt wykonania przewiertów sterowanych. Zaznaczamy, że na rysunku nr 7 odc. 19m 
prowadzony jest w rurze ochronnej przewiertowej o śr. 160 mm. 
 
Odpowiedź. 
Potwierdzam , iż sieć tłoczną na odcinkach 120,7 m i 1539,6 m należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego horyzontalnego. Dodatkowo informuję, iż odcinek sieci o długości  
19 m zaznaczony na rys. nr 7 należy wykonać w rurze ochronnej o śr. 160 mm ze względu 
na lokalizacje w pasie drogowych drogi krajowej nr 45. 
 
 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza cesję na rzecz osób trzecich wierzytelności (Podwykonawca, 
Dostawca ) wynikających z umowy ? 
 
Odpowiedź. 
Sposób regulowania wierzytelności osób trzecich (np. podwykonawca ) został przedstawiony 
w § 6 projektu umowy – zał. nr 6 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych ? 
 
Odpowiedź. 
Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w dz. I – Opis przedmiotu zamówienia, 
po zdaniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiące załączniki do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ( zwanej dalej SIWZ )” dodaje się  następującą 
treść: 
 
„Podane w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne nie mają na celu 
naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe 
i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 



warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach robót i wskazanych w 
STWiOR. Przez pojęcie parametry nie gorsze należy rozumieć parametry o co najmniej 
takich samych lub wyższych standardach jakościowych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej.” 
 
Pytanie 10. 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ? 
 
Odpowiedź. 
Nie. 
 
Pytanie 11. 
Czy na etapie przetargu Oferent jest zobowiązany dostarczyć kosztorys ofertowy ? 
 
Odpowiedź. 
Nie. Patrz dz. III SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
 
Ponadto w dziale VII SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert dokonuje się 
zmiany tych terminów i ustala nowy termin: 
- termin składania ofert do dnia 07.10.2015 do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert w dniu 07.10.2015 o godz. 10:15  
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