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Bańniczka, dnia 02.12.2014 r,

PYTAN|A I oDPoWIEDzl Do slwz

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn, Przebudowa gminnych
przepompowni ścieków w gminie Bańniczka oraz utwo,zenie centralnego systemu
monitoringu głównych obiektówwodociągowych ikanalizacyjnych Gminy Bańniczka

Gmina Bańniczka działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych1 informuje, że do ZamawlĄącego w dniu 26 listopada

2014 r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniźej przedstawiam treść pytań wrazz
odpowiedziami:

Pvtanie1:

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie zbiorników metalowych wyłączanych pompowni

/Łaszewo główna i północnal pzeznaczonych na piaskowniki zbiornikami z betonu lub

polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawialący nie przewiduje wykonania zbiorników metalowych, lecz zbiorników zżywic
chemoutwardzalnych. Zastąpienie tego materiału typowymi kręgami żelbetowymi lub

polimerobetonowymi jest dopuszczalne pod warunkiem wyciągnięcia z gruntu istniejącego

zbiornika metalowego iwykonanie nowego zbiornika o średnicy wewnętznej odpowiadającej

średnicy projektowanej zbiornika.

Zwracamy uwagę, że na rozpatrywanych pompowniach występują trudne warunki gruntowo-

wodne (wysoki poziom wody gruntowej i znaczny dopływ tej wody).

Pvtanie 2:

Zaprojektowane kompostowniki nie mają pokryw, czy nie będzie to powodowało duŻego

doprowadzenia wód opadowych, roztopów itp. do pzepompowni?

Odpowiedź:

ZamawiĄący wymaga, aby kompostowniki były odkryte zgodnie z projektem, bo zapewnia to

możliwośó mechanicznego wybierania ich zawańości.

' T"k.t j"dn. Dz. U, z 2013 r,, poz.9o7 z późn. zm.



Należy zauważyć, że roczna ilość wód opadowych nie przekroczy 1,5 m3/rok, a
średniodobowa ilość to 0,004 m3/d. Są to ilości nie mające żadnego praktycznego wpływu na
pracę kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Pvtanie 3:

Czy podany pzedmiar robót jest
pomocniczą?

Odpowiedź:

podstawą do opracowania ofeńy, czy tylko wersją

Przedmiar robót pełni funkcję podstawową, natomiast pomocniczymi i orientacyjnymi
dokumentami określającymi rodzĄ i zakres prac objętych zamówieniem są projekt

budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pvtanie 4:

Projektowane piaskowniki z GRĘ czy jest możliwość zamiany na zbiorniki betonowe?

Odpowiedź:

ZamawiĄący dopuszcza zmianę na kręgi betonowe pod warunkiem, że zostanie zachowana
średnica kręgów przyjęta w projekcie, Aby to osiągnąć konieczny byłby demontaż
istniejącego zbiornika stalowego i montaż kręgów w gruncie.

1wracamy uwagę, że na rozpatrywanych pompowniach występują trudne warunki gruntowo-

wodne (wysoki poziom wody gruntowej i znaczny dopływ tej wody).

Jednocześnie informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofeń
(Rozdział lX. MlEJSOE oRAZTERMlN SKŁADANIA l OTWARCIAOFERT) następująco:

Jest:

Termin składania ofeń: 03.12.2014 godzina 09:00.

Termin otwarcia ofeń: 03.12,2014 godzina 09:10.

ulega zmianie na:

Termin składania ofeń: 05.12.2014 godzina 09:00.

Termin otwarcia ofeń: 05.12.2014 godzina 09:10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na
częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą
ofeń.

nie stają się integralną
iążące przy składaniu


