Nr sprawy 271.2.2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 10.02.2016 r.
dot. przetargu pn. „Budowa zachodniego odcinka drogi
ulicy Sztormowej w Jastarni”
Pyt. 1.: Załącznik nr 5 - przedmiary, przedmiar branży sanitarnej nie zawiera pozycji
przedmiarowych związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych. Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru lub określenie w jakiej pozycji uwzględnić koszty odwodnienia wykopów
budowlanych.
Odp. 1.: Przedmiar robót sanitarnych w poz. 6 zawiera montaż, demontaż zestawu igłofiltrów.
Na podstawie kalkulacji indywidualnej należy w ofercie oszacować koszt odwodnienia
wykopów budowlanych w oparciu o pracę zespołu pompowo-próżniowego składającego się
z 2 pomp o wydajności 90 m3/h każda i przy założeniu łącznego czasu pracy zespołu 1560 h.
Pyt. 2.: Pompownia wód deszczowych: Biorąc pod uwagę ilość ścieków i pracę naprzemienną
pomp zgodnie z projektem, prędkość w pionach tłocznych jest większa od 3,5 m/s, w związku
z tym proszę o podanie obliczeniowego dopływu ścieków oraz o podanie profilu rurociągu
tłocznego od pompowni do zbiornika retencyjnego.
Odp. 2.: Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi obliczeniami dopływu ścieków oraz profilu
rurociągu tłocznego. Informacje te nie są niezbędne do sporządzenia oferty. Ofertę należy
sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.
Pyt. 3.: Pompownia wód deszczowych: Co Inwestor ma na myśli pisząc o wymaganiach
sterownika w punkcie: wykrywanie awarii przetwornika ciśnienia bądź jej brak i przejście
w sterowanie czujnikami wibracyjnymi? Czy Inwestor przewiduje zamontowanie czujników
wibracyjnych?
Odp. 3.: Zamawiający nie przewiduje zamontowania odrębnych czujników wibracyjnych.
Dobrany przez projektanta typ pomp wyposażony jest w elementy sterowania spełniające
powyższą funkcję.
Pyt. 4.: Pompownia wód deszczowych: Jak należy rozumieć zapis „Rozdzielnica winna być
wykonana w podwójnej obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicą wewnętrzną”? Jako
rozdzielnicę typu „szafa w szafie”?
Odp. 4.: Podwójną obudowę należy rozumieć jako rozdzielnicę typu „szafa w szafie”.
Pyt. 5.: W wyposażeniu szafy (8.2.3) jest nieścisłość co do jej wyposażenia:
- na wewnętrznych drzwiach ma być panel operatorski, który między innymi wyświetla stany
pompowni z zestawem diód i zestawem przycisków do zmiany nastaw,
- wyposażenie szafy w moduł GSM.
Odp. 5.: Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.
Pyt. 6.: Jaki typ pompy projektant brał pod uwagę? Parametry z projektu:
Wydajność = 52 l/s, Wysokość tłoczenia = 5,5 m, Moc = 2,2 kW. Dobieramy różne rodzaje
pomp i najmniejsza moc wychodzi 6,0 kW.
Odp. 6.: Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ wraz z załącznikami.
Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
w niniejszym postępowaniu na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. W związku z powyższym wnioski Wykonawców, które wpłynęły po 08.02.2016 r.,
Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
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