
 

 

    Kąty Wrocławskie, dnia   06.02.2012 r. 

 

ZP 341/6/2012 

         

Wszyscy Wykonawcy 

  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaszkotlu” 
 
 
 
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania. 
 
 
Pytanie 1) Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowanych studni 
z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające 
prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu? 
Odp. 1)  Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę technologii montażu złazowych studni z 
zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające 
prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu. 
 
Pytanie 2). Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowanych studni 
na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowi umożliwiające prowadzenie 
kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu? 
Odp. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę technologii montażu złazowych studni na 
rurociągu tłocznym na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowe umożliwiające prowadzenie 
kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu. 
 
Pytanie 3)Prosimy o określenie średnic studni S1 i So, ponieważ zauważyć można istotne 
rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem (tabela poniżej) 

Studnia Średnica wg projektu Średnica wg przedmiaru 

S1 na PVC fi 200 projekt nie określa fi 1000 mm 

So  
(odpowietrznikowa) 

fi 1200 mm  
(tabela zestawienie studzienek) 

fi 1000 mm 

 
Odp. 3) Studzienka S1 na przewodzie doprowadzającym oraz studzienka odpowietrznika So na 
rurociągu tłocznym, należy przyjąć średnicę 1,2 m 
 
Pytanie 4)Według punktu 6 warunków technicznych wykonania przepompowni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej z dnia 06.09.2010 r. pompownię należy wykonać wg Wytycznych dołączonych do w/w 
warunków. Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego niniejszych Wytycznych.  
Odp. 4) Wykonać zgodnie z projektem. Projekt, przedstawiony w przetargu, jest uzgodniony 
 
Pytanie 5) Według projektu wykonawczego (pkt 4.3) oraz STWiOR dotyczącej sieci kanalizacyjnych 
(ST-2) w komorze zasuw należy zamontować przepływomierz. Średnica fi 1500 mm komory zasuw 
jest niewystarczająca na montaż wszystkich elementów komory przewidzianych w projekcie. Wobec 
powyższych czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia średnicy komory z fi 1500 mm na 
2000 mm? 
Odp. 5) Komorę zasuw należy zwiększyć do średnicy fi 2000 mm i przewidzieć w niej zamontowanie 
przepływomierza ścieków 
 
Pytanie 6)Czy zbiornik przepompowni ma być wykonany z polimerobetonu czy betonu? 
Odp. 6 ) Zbiornik przepompowni należy wykonać z polimerobetonu. 
 



 

 

Pytanie 7)Jeżeli zbiornik pompowni ma być z polimerobetonu wraz ze skosami w dnie, czy konieczna 
będzie zabudowa wkładki profilującej dno (jak w przypadku zbiornika betonowego)? 
Odp. 7) Nie będzie konieczna zabudowa wkładki profilującej dno, jeżeli zbiornik dostarczony przez 
dostawcę ma wyprofilowane skosy i są one dostosowane do wyposażenia 
 
Pytanie 8) Czy na przedmiotowym zadaniu należy przewidzieć do montażu i wyceny następujące 
 elementy: 

 studnię separacyjną na piasek wraz z osadnikiem 

 wentylator przepompowni 

 przyłącze wody do przepompowni ścieków 

 zasuwę odcinającą między pompownią (lub studnią separacyjną a pierwszą studzienką na 
rurociągu PVC fi 200 mm? 

Jeżeli tak, prosimy o załączenie odpowiednich rysunków przedstawiających powyższe elementy. 
Odp. 8 ) Nie należy przewidzieć do montażu i wyceny następujących elementów: 
 - studni separacyjnej na piasek wraz z osadnikiem, 
 - wentylatora przepompowni, 
 - przyłącza wody do przepompowni ścieków. 
Należy przewidzieć do montażu i wyceny studzienkę o średnicy 1,2 m wraz z zasuwą odcinającą na 
przewodzie doprowadzającym ścieki do przepompowni, wg załączonego rysunku.  
 
 
  


