
Pytanie 1 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu przepompowni opisanego w przedmiocie 

zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne bez separatora części stałych, jednakże 

posiadającego pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX zapewniającego wolny przelot dla 

zanieczyszczeń stałych minimum 80 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby dostarczona tłocznia odpowiadała wymaganiom przedstawionym w 

specyfikacji technicznej tj. z separacją części stałych. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z zaworami 

odpowietrzająca - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające 

prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany. Zawory należy montować w studni z obsługą w komorze. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni na rurociągu 

tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowe  umożliwiające prowadzenie 

kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany. Czyszczak należy montować w studni jak pokazano na rysunku 

nr 62 (Tom 3.1.2) 

Pytanie 4 

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa zamówień publicznych wymienione w 

specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),, a w szczególności dla: 

− przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 

− zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 

Odpowiedź 4: 

Tak, wyroby budowlane powinny spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy 

europejskie.  

Pytanie 5 

W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.03.2002. i jej nowelizacji z dnia 

15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających 



oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od 

wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu 

do wyrobów opisanych w pytaniu j.w. 

Odpowiedź 5 

Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia zgodności materiałów odpowiednimi 

świadectwami jak opisano w ST-00.00 pkt. 2. 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie wykonawcom na stronie Zamawiającego brakujących załączników o których 

mowa w pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia tj. 

1) Tom 3.1 - dokumentacja projektowa 

a) Tom 3.1.1 - projekt budowlany  

b) Tom 3.1.2 - projekty wykonawcze 

− branża sanitarna 

− projekty budowlane zasilania pompowni - branża elektryczna 

− dokumentacja geotechniczna 

− Plan badań archeologicznych Tom 3.1.3. - Decyzje i uzgodnienia 

c) Tom 3.1.4 - Informacja BIOZ 

d) Tom 3.2. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

− ST-00-00 - Wymagania ogólne 

− ST-01.01 - Roboty pomiarowe 

− ST-01.02 - Roboty ziemne 

− ST-02.01 - Kanalizacja sanitarna 

− ST-02.02 - Pompownie 

− ST-02.03. - Zasilanie energetyczne pompowni i AKPiA 

− St-02-04 - Roboty drogowe 

Odpowiedź 6 

Kompletna dokumentacja została zamieszczona pod adresem internetowym: 

http://marcinowice.pl/dokumenty/OPZ.zip  

Pytanie 7 



Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej (EXEL) załącznika nr 2 - Tabela ceny. 

Odpowiedź 7 

Tabela ceny w wersji edytowalnej została zamieszczona na stronie Gminy Marcinowice 

http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2011&mc=12&eid=79  

Pytanie 8 

Ze względu na duży zakres brakujących dokumentów, z którymi muszą zapoznać się wykonawcy, aby 

prawidłowo przygotować Ofertę wraz z wyceną robót oraz zbliżający się okres świąteczny, kiedy to 

brak jest możliwości uzyskania ofert na dostawy materiałów i urządzeń wnioskujemy o przesunięcie" 

terminu złożenia oferty określonego w pkt. 15 SIWZ do dnia 16.01.2012 r. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w cz.I IDW  pkt.15 - Informacja dla Wykonawców. Termin składania 

ofert ulega zmianie na 3.01.2012 r. 

W SIWZ cz.I IDW  pkt.15 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o,  

Strzelce 15A 58-124 Marcinowice , Polska, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 3.01.2012 r. do godz. 10:00 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia żąda wykazania co najmniej 

3 robót budowlanych o wartości 5 mln zł łącznie czy każdej z osobna? 

Odpowiedź 9 

Wykonawca musi wykazać się co najmniej 3 robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci 

kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej w tym co najmniej 1 tłocznię i 1 pompownię ścieków wraz z 

systemem monitoringu każdej o wartości robót budowlanych 5 000 000 PLN brutto. Jako jedną 

robotę budowlaną należy traktować sieć kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z pompownią, 

tłocznią i systemem monitoringu. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia uzna za spełnienie warunku 

roboty polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej? 

Odpowiedź 10 

Nie, należy wykazać się robotami  budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji tłoczno – 

grawitacyjnej jak w odpowiedzi 9. 

Pytanie 11 



Czy robota polegająca na budowie jednej tłoczni i pompowni ma wskazaną wartość minimalną? 

Odpowiedź 11 

Odpowiedź pyt. nr 9. 

Pytanie 12 

Jak należy traktować warunek udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i 

doświadczenia (SIWZ p. 8.2) tj. 3 roboty budowlane ………………. o wartości robót 5 000 000 PLN 

brutto, razem wartość wszystkich robót czy rozdzielnie każda robota o podanej wartości? 

Odpowiedź 12 

Odpowiedź pyt. nr 9. 


