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Wójt Gminy Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany 
                                                                                                         Łubniany, dnia 28.08.2012r. 
ZP.271.12.A.2012 
 
 
  
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl
  
 
 

 
O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
             Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-08-2012r. oraz 24-08-2012r. wpłynęły 
prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: 
 
 
 
 
Treść wspomnianych próśb jest następująca: 
 
Pytanie 1. Proszę o podanie parametrów pracy (Q – l/s; H – MPa) pompy wyporowej 
przyjętej w obliczeniach projektowych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V” 
 
Pytanie 2. Czy zamawiający będzie wymagał montażu pompy na zawiesiu nadwodnym? 
 
Pytanie 3. Zakres inwestycji wg SWIZ i kosztorysu ofertowego określa wykonanie: 

• Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d90 mm i dł L = 391,5 m 
• Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d75 mm i dł L = 1 464,0 m 
• Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d63 mm i dł L = 5 192,0 m 
• Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d50 mm i dł L = 2 801,0 m 
• Przykanaliki z rur ciśnieniowych PE o średnicy d 50(40) i dł L = 5 332,0 m 

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V" 
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Przedstawione przez Zamawiającego sumy długości poszczególnych odcinków kolektorów 
wg rysunków profili ( załącznik nr 10) nie korespondują z zakresem do wykonania 
przedstawionym jw.  
Proszę o wskazanie, które rysunki profili podłużnych rurociągów należy przypisać do 
przedmiotowego zadania.  
Proszę o podanie nr rysunku, średnicy i długości rurociągu do wykonania. Informacje                    
te niezbędne są dla dokonania prawidłowej wyceny zakresu prac i  użytych materiałów. 
 
Pytanie 4. Zgodnie z pkt. 15.3.1 SIWZ, który mówi, że przedmiar robót należy traktować jako 
materiał pomocniczy…, pytamy: Czy zmiana technologii wykonania robót na wykonanie 
kanałów przewiertem sterowanym (która nie będzie powodowała zniszczeń nawierzchni 
asfaltowej), będzie obligować wykonawcę kanalizacji do robót odbudowy nawierzchni                     
w zakresie przedstawionym w przedmiarze do przetargu czy wynikającym z rzeczywistych 
potrzeb odbudowy nawierzchni powstałych podczas budowy kanalizacji? 
 
Pytanie 5. Według opisu technicznego zapytujemy: Czy każdy Właściciel posesji na której 
będzie posadowiona przepompownia przydomowa,  zobowiązany do wykonania przyłącza 
elektrycznego trójfazowego będzie zobligowany do przedstawienia wykonawcy kanalizacji 
(spełniające normy) pomiarów elektrycznych przewodów i skuteczności instalacji 
uziemiających? 
 
           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             
w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 
rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na 
stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  
 

Stanowisko Zamawiającego: 
 

Odp. 1. Podstawowe dane techniczne oraz parametry pracy pompy określono w załączniku  
nr 1 do niniejszego pisma. 
 
Odp. 2. Wymagany jest montaż łańcucha lub innego rodzaju zawiesia umożliwiającego 
wyjęcie pompy ze zbiornika. 

Odp. 3. Zakres przyjętych prac jest zgodny z przyjętym w przedmiarze tj.: "W zakres 
opracowania wchodzą odcinki kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Jełowa w zakresie: Rt-
0.3; Rt-2, Rt-2.1; Rt-2.2; Rt-3.8 (część); Rt-3.5; Rt-4; Rt-4.1; Rt-4.2; Rt-6; Rt-7(część); Rt-
7.1; Rt-7.2; Rt-8 (część); Rt-8.1; Rt-8.2; Rt-8.6(część); Rt-8.8; Rt-8.7 oraz 18 szt. przyłączy 
dodatkowych wg. odrębnych dokumentacji." 
Dokładne rozpisanie długości poszczególnych odcinków w różnych rodzajach nawierzchni 
pokazano w załączniku nr 2 do niniejszego pisma. 
Niezgodności miedzy dokumentacją załączoną na stronach internetowych, a przedmiarem 
wynikają z faktu, że dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem większą część 
miejscowości Łubniany niż ogłoszony przetarg (etap V realizacji kanalizacji przedmiotowej 
miejscowości). Przetarg ujmuje również 18 szt. przyłączy opracowanych odrębnymi 
projektami. 
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Odp. 4. Wykonawca zobligowany będzie do odbudowy nawierzchni w zakresie wynikającym 
z rzeczywistych potrzeb odbudowy/naprawy nawierzchni powstałych podczas budowy 
kanalizacji. 
 
Odp. 5. Właściciel posesji nie będzie zobligowany do przedstawienia wykonawcy kanalizacji 
pomiarów elektrycznych przewodów i skuteczności instalacji uziemiających. 
 
 
Otrzymuj ą: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

 

                                                                                                           Z-ca Wójta 
                                                                                                          Krzysztof Urbanek 
                                                 


