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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ruszowie”. 

 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania 
do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
Prosimy o przedmiar na wykonanie instalacji gazu z kotłownią. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 
W związku z tym, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ustalono, że podstawą 
rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe wycenę robót należy sporządzić zgodnie z 
Projektem Budowlanym oraz rys. G-01 
 
PYTANIE NR 2 
Czy zakup i montaż zbiornika na gazu i rurociągu jest przedmiotem przetargu i ma być ujęty w 
cenie, jeżeli tak to w której pozycji tabeli. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
Tak, zakup i montaż gazu i rurociągu należy uwzględnić w cenie oferty. Ująć w tabeli 
formularza ofertowego w pozycji instalacje sanitarne – instalacja centralnego ogrzewania.  
 
PYTANIE NR 3 
Z opisu wynika, że pojemność zbiornika na gaz, ma wynosić 3400 litrów. Zbiorniki o takiej 
pojemności nie są produkowane, dostępne są zbiorniki o pojemności 2400 i 4850 litrów. Prosimy 
o podanie pojemności zbiornika, który mamy przyjąć. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Należy zastosować zbiornik pojemności gazu 4850l. 
 
PYTANIE NR 4 
Czy instalacja gazowa ma być wyposażona w pomiar zużycia gazu, jeśli prosimy o wskazanie 
rozwiązania. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4  
Zamawiający nie wymaga wyposażenia instalacji gazowej w pomiar zużycia gazu. 
 
PYTANIE NR 5 
W hali są korytka odwodnienia liniowego, których nie ma w przedmiarze -ująć do wyceny czy 
są to istniejące korytka? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 
Koryta odwodnienia liniowego ujęto w poz. 68 przedmiaru robót budowlanych. 
 



 
 
PYTANIE NR 6 
W przedmiarze brak pisuaru i 1 muszli i baterii natryskowej - czy Inwestor rezygnuje z tej 
armatury ? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 
Armaturę proszę wycenić zgodnie z rzutem pomieszczeń części socjalnej- rysunek nr S-01 – 
instalacja wodna.   
 
PYTANIE NR 7 
Brak przedmiaru i specyfikacji na wentylację - proszę o uzupełnienie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Wentylacja znajduje się w projekcie budowlano wykonawczym.  
 
PYTANIE NR 8 
Brak przedmiaru i dokumentacji na zagospodarowanie terenu -jeżeli wykonawca ma wyliczyć 
sam to proszę podać na podstawie którego rysunku (są 2 z różnymi zakresami). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Należy stosować się do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących 
przedmiotu zamówienia w szczególność do zakresu podanego na stronie nr 3 pkt.2). Nie 
przewiduje się wykonania dodatkowego zagospodarowania terenu. Jednocześnie Zamawiający 
przypomina, ze teren budowy po jej zakończeniu  należy uporządkować i doprowadzić do 
należytego  stanu i porządku przed rozpoczęciem inwestycji.  
 
PYTANIE NR 9 
Grubości ścianek na rurociągach podane w projekcie są typowe dla katalogu stali 
węglowych, a rurociągi winny być wykonane ze stall nierdzewnej, Czy dopuszcza 
się przy stall nierdzewnej zmiany grubości ścianek rurociągów oraz kształtek, 
zgodnie z poniższym zestawieniem; 

- DN 32 ścianka 4 mm - na 2,6 mm 

- DN 40 ścianka 4 mm - na 2,6 mm 

- DN 50 ścianka 4,5 mm - na 2,6 lub 3,0 mm 

- DN 65 ścianka 4 mm - na 3,0 mm 

- DN 80 ścianka 4 mm - na 3,0 mm 

- DN 100 ścianka 4 mm - na 3,0 mm 

- DN 125 ścianka 4 mm - na 3,0 mm 

- DN 150 ścianka 6,3 mm - na 3,0 mm 

- DN 200 ścianka 6,3 mm - na 3,0 mm 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubości ścianek dla poszczególnych średnic. 
 
PYTANIE NR 10 
Czy można zastosować kołnierze luźne przetłaczane? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kołnierzy przetłaczanych ze stali nierdzewnej. 
 
 



PYTANIE NR 11 
Czy do sterowania pracą filtra należy wycenić przepustnice z siłownikiem pneumatycznym 
czy elektrycznym? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Należy zastosować przepustnice z siłownikiem pneumatycznym  

 
PYTANIE NR 12 
Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących wizualizacji pracy SUW 
- wymagania sprzętowe, 
- program operacyjny, 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
Komputer klasy PC z monitorem 23", UPS, system operacyjny  kompatybilny z systemem 
Microsoft Windows. 
Wizualizacja powinna być wykonana w programie typu SCADA. 
 
PYTANIE NR 13 
Czy zakres Zamówienia obejmuje wykonanie zewnętrznego zbiornika magazynowego na gaz 
wraz z przyłączem gazowym do budynku SUW?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
Tak, zamówienie obejmuje wykonanie zbiornika o pojemności gazu 4850l. 
 
PYTANIE NR 14 
Czy zakres Zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczeń zaplecza socjalnego 
budynku. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia zaplecza socjalnego w budynku SUW Ruszów.  
 
PYTANIE NR 15 
W projekcie jest napisane, że „wariantowo" wykonać alkalizację wody. Prosimy o 
wyjaśnienie czy należy ją wykonać czy nie?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
Tak. Zamówienie obejmuje alkalizacje wody. 
 
PYTANIE NR 16 
W opisie technologii jest zapis związany z odstojnikiem popłuczyn: 
„Ze względu na brak szczegółowych danych - nie ma możliwości porównania ilości 
popłuczyn kierowanych do odstojnika z pojemnością obecnie eksploatowanego systemu - DO 
SPRAWDZENIA i ewentualnie doprojektowania na etapie realizacji zadania - bądź 
uzupełnienia projektu."  
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy ująć powyższe w wycenie i na jakiej 
podstawie to zrobić? Czy wliczyć dodatkowy projekt? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 
Wielkość odstojnika popłuczyn jest wystarczająca na płukanie. Zamawiający nie przewiduje 
wykonania dodatkowego projektu zwiększającego retencję odstojnika popłuczyn. 
 
PYTANIE NR 17 
Czy na studniach głębinowych należy zamontować obudowę LANGE?? W STWiOR (roboty 
technologiczne i sanitarne) jest zapis, że obudowy pomp głębinowych powinny być 
ogrzewane. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 



Należy zamontować obudowy ogrzewane, zamykane z laminatu. 
 

PYTANIE NR 18  
Czy w wycena obejmuje wyposażenie kuchni oraz biura na SUW?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia kuchni i biura w budynku SUW Ruszów. 
 
 
PYTANIE NR 19 
Czy zakres Zamówienia obejmuje dostawę i montaż agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak to 
jakie ma mieć parametry techniczne? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
 
UWAGA!!! 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisem rozdziału II.1.1.c specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przedmiary robót, które są dokumentami wtórnymi do projektu 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarach robót 
zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w 
oszacowaniu kosztów zadania .  
 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 10 lutego 2015r. godz. 11:00 na 
dzień 16 lutego 2015r. na godz. 11:00. 
 
 


