
 

        WÓJT  GMINY  ŁUBNIANY 

 
 

Łubniany, dnia 08.07.2014r. 

 

ZP.271.4.A.2014 

                                                                                                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 25-06-2014r. i 02.07.2014r. 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 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

Treść zapytań jest następująca: 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie wymagał w myśl zapisu art. 30 Prawa Zamówień 

Publicznych aby wymienione w specyfikacji wyroby budowlane (przepompownie przydomowe                    

i urządzenia w nich montowane) spełniały wymogi wynikające z Polskich Norm przenoszące 

normy europejskie PN-EN, szczególności dla przepompowni ścieków, a w  szczególności normy 

PE-EN 12050-1:2002? 

Pytanie 2. Czy pomiar ścieków w przepompowniach przydomowych ma być realizowany                   

za pomocą hydrostatycznego miernika poziomu ścieków o płynnej nastawie poziomów? 

Pytanie 3. Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej ochrony przed suchobiegiem pompy 

poprzez pomiar prądu pompy na biegu jałowym? 

Pytanie 4. Czy Zamawiający będzie wymagał żeby układ sterowania przepompowni 

przydomowych był wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny na którym wyświetlane będą 

aktualne informacje o pracy przepompowni? 

Pytanie 5. Czy dla spełnienia warunku opisanego w pkt. 9.1. tabela poz. 7 SIWZ 

wystarczającym będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 robót budowlanych 

polegających na wykonaniu kanalizacji mieszanej grawitacyjno-tłocznej wraz                                       

z przepompowniami ścieków, których łączna wartość wynosić będzie co najmniej 4,5 mln zł.?   

 

 

           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.  

 

 

 

 

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - 

etap II" 

http://www.bip.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/


 

 

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1. 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. 2. Nie, pomiar ścieków realizowany za pomocą pływakowych czujników poziomu. 

Odp. 3. Nie, zamawiający nie będzie wymagał takiego sposobu zabezpieczenia przed sucho 

biegiem. 

Odp. 4. Nie, Zamawiający nie wymaga wyposażenia zestawu przepompowni przydomowych 

w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

Odp. 5. Wykonawca spełni warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia jeżeli 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 

budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej 

grawitacyjno-ciśnieniowej. Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 

4.500.000,00 zł/brutto (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych brutto). Wystarczającym 

więc będzie wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu 

kanalizacji mieszanej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, lecz łączna 

wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 4.500.000,00 zł/brutto. 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a.              

                                                                                                                Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                                               Krystian Baldy 
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