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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 30.10.2013r. 

ZP.271.15.C.2013 

 

  

                                                                                                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 15.10.2013r., 16.10.2013r., 22.10.2013r., 

23.10.2013r., 24.10.2013r. i 30.10.2013r. 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.                 

z 2013r., poz. 907/ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał: - kanalizację mieszaną grawitacyjno-ciśnieniową na 

kwotę 3.668.798,79zł, - wykonuje obecnie kanalizację sanitarną ciśnieniową i grawitacyjną. 

Szacowana wartość wykonanych robót na 30.09.2013r. wynosi 2.450.000,00zł brutto. 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania kanałów 

ciśnieniowych na metodę przewiertów sterowanych?  

Pytanie 3. Czy wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ – przepompownie przydomowe 

– mają być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii 

Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3? Zgodnie z tym systemem 

wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną 

jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić deklarację 

właściwości użytkowych na kompletną przepompownię przydomową. Zgodnie z art. 59 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 305/2011 wprowadzenie, 

montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem 

wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, 

konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie 

wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art. 38 Ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara 

grzywny do 100 000zł. Karze grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych 

uprawnień nadają znak zgodności. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II" 
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Pytanie 4. W związku z wymogami norm: PN-EN 12050-1 „Przepompownie ścieków w 

budynkach i ich otoczeniu zasady budowy i badania Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia; PN-EN 752-6 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Część 6: Układy 

pompowe” oraz PN-EN 1671 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej” pkt. 5.4.5, czy 

Zamawiający będzie wymagał aby sterowanie przepompowni posiadało funkcję opóźnienia 

włączenia pompy przy zaniku napięcia które to zapobiega jednoczesnemu uruchomieniu 

większej ilości pomp w systemie kanalizacji ciśnieniowej oraz czy będzie wymagał pomiaru 

prądu i wyświetlanie prądu podczas pracy?  

Pytanie 5. W związku ze standardami obowiązującymi w przepompowniach pracujących              

w systemie kanalizacji ciśnieniowej dotyczącego kontroli 4 stanów poziomów: suchobiegu, 

stopu, startu i maksimum alarmowego, czy Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał 

rozwiązania kontroli suchobiegu poprzez pomiar spadku prądu pobieranego przez pompę 

podczas cyklu pracy? Jest to rozwiązanie o 100% pewności zadziałania, nawet w przypadku 

awarii pomiaru hydrostatycznego poziomu.  

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał w przepompowniach 

przydomowych zastosowania pompy wyporowej wyposażonej w złącze hakowe z prowadnicą 

np. ze stali nierdzewnej w gatunku min. 304, umożliwiające szybki demontaż pompy (nawet 

w przypadku zalania przepompowni) zamiast pompy stojącej na dnie zbiornika.  

Pytanie 7. Czy Zamawiający będzie wymagał aby wyposażenie przepompowni 

przydomowych: przewód tłoczny, zasuwa, złącze hakowe (zaczep) było wykonane ze stali 

nierdzewnej min. w gatunku 304?  

Pytanie 8. W związku z wystąpieniem nieścisłości odnośnie parametrów technicznych rur -   

w specyfikacji technicznej wyszczególniono rury o parametrach PE100 SDR17, natomiast            

w projekcie budowlanym PE80 SDR13,6 - prosimy o jednoznaczne określenie powyższych 

parametrów. 

Pytanie 9. W związku z przygotowywaną ofertą na wykonanie w/w zadania, wymogiem 

ryczałtowego rozliczenia zadania, w celu ujednolicenia wyceny przez Oferentów zwracamy 

się z prośbą o konkretne określenie zakresu jaki obejmuje II etap zadania oraz uzupełnienie 

zamieszczonej dokumentacji o: 1. Rysunki przekrojów obejmujących zakres zadania, 2. 

Rysunki przewiertów i przejść przez drogi i cieki, 3. Określenie sposobu odtworzenia 

nawierzchni. 

Pytanie 10. Jakiego typu pompy należy zastosować w przydomowych pompowniach 

ścieków? Czy pompy wyporowe czy innego typu ewentualnie jakiego typu? 

Pytanie 11. Jeżeli Wykonawca zastosuje technologię przewiertów sterowanych                               

i nawierzchnie asfaltowe zostaną rozebrane punktowo. W jaki sposób musi zostać odtworzona 

nawierzchnia asfaltowa? Czy wymagane będą zakładki i na jakiej szerokości będą odtwarzane 

warstwy wiążąca i ścieralna? 

Pytanie 12. Prosimy o wyjaśnienie czy opisana w projekcie budowlanym przepompownia 

sieciowa „P1” jest przedmiotem w/w zamówienia. 

 

           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. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył            

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej. Łączna 
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wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 6.000.000,00 zł/brutto (słownie: sześć 

milionów złotych brutto). 

Odp. 2. Tak, dopuszcza się wykonanie kanałów metodą przewiertów sterowanych. 

Odp. 3. W kwestii prawidłowości wprowadzenia do obrotu, oferowane przez oferentów 

wyroby budowlane: przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych muszą być zgodne                

z obowiązującymi w tym zakresie polskimi normami zharmonizowanymi to znaczy 

wprowadzone do obrotu na podstawie badań typu wykonanych we właściwej jednostce 

notyfikowanej i oznakowane znakiem CE. Dla przepompowni ścieków surowych w tym 

zakresie obowiązującą normą jest Polska Normą PN-EN 12050-1:2001, a dla ścieków 

oczyszczonych Polska Normą PN-EN 12050-2:2000. 

Parametry techniczne wymaganych przepompowni ścieków zostały określone                               

w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Odp. 4. Zamawiający nie będzie wymagał funkcji opóźnienia włączenia pomp w przypadku 

zaniku napięcia oraz konieczności pomiaru prądu i wyświetlania prądu podczas pracy dla 

sterowania urządzeń. 

Odp. 5. Zamawiający nie będzie wymagał rozwiązania kontroli suchobiegu poprzez pomiar 

spadku prądu pobieranego przez pompę podczas cyklu pracy. 

Odp. 6. Zamawiający wymaga pompy stojącej na dnie zbiornika. 

Odp. 7. Zamawiający wymaga aby wymieniona instalacja tłoczna przepompowni 

przydomowej była wykonana z tworzywa PP lub stali nierdzewnej w min. gat. 304. Złącze 

hakowe dla pomp stojących na dnie zbiornika nie jest wymagane. 

Odp. 8. Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur PE 100 SDR17. 

Odp. 9. W przypadku inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej nie jest 

konieczne wykonywanie profili podłużnych. Sieć należy układać równolegle do terenu na 

głębokości 1,40-1,50m. 

Zakres robót do wykonania związanych z przejściami pod drogami i ciekami szczegółowo 

określony został w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót. 

Zmawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni w takim zakresie w jakim została 

uszkodzona w wyniku prowadzenia prac. 

Odp. 10. Zamawiający wymaga zastosowania pomp wyporowych. 

Odp. 11. Zmawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni w takim zakresie w jakim 

została uszkodzona w wyniku prowadzenia prac. 

Odp. 12. Przepompownia sieciowa „P1” nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

                                                                                                                                                               

Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                                               Krystian Baldy 

 


