
         Stopnica, dnia 2021.01.15 

Or.271.19.2020 

Otrzymują:  

Wszyscy Wykonawcy 

Działając na podstawie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków”, do Zamawiającego 

wpłynęły następujące pytania, na które udzielone zostają następujące odpowiedzi: 

Pytanie: 

W Projekcie budowlano-wykonawczym zostały zapisane konkretne modele pomp firmy Flygt, 

wraz ze specyficznym rozwiązaniem jakim jest skośny kształt stopy sprzęgającej. W związku z tym, czy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innego producenta, wraz z ich rozwiązaniem mocowania 

pomp za pomocą kolan sprzęgających, przy zachowaniu zapisanych parametrów? Czy w zamian za 

wkładkę denną typu TOP (rozwiązanie firmy Flygt) Zamawiający zaakceptuje skosy przy dnie 

zbiornika? 

Odpowiedź: 

Pompa flygt wraz z systemem została przedstawiona jako przykładowa. Istotą są godziny pracy pompy 

w okresie międzyprzeglądowym. 

Zaproponowana pompa nie może mieć gorszych parametrów niż ta przedstawiona przez projektanta.  

Odnośnie rozwiązania technicznego w dnie pompowni zabezpieczające przed gromadzeniem się osadu 

może być zastosowane każde które ma potwierdzona skuteczność.  

Pytanie:  Jakie parametry mają spełnić studzienki antyodorowe: 

A.           Parametry złoża filtracyjnego oraz jego dokładny rodzaj i ilość? 

B.           Docelową ilość oczyszczonego powietrza licząc w m3/h. Docelową ilość wymian w obiekcie 

podłączonym do filtra? 

C.           Minimalną żywotność złoża w odniesieniu do oczekiwanych stężeń H2S? 

D.           Rodzaj oraz sprawność zastosowanego wentylatora oraz czy wentylator ma posiadać ochronę 

przeciwwybuchową?  

Odpowiedź: 

Ad. A) Filtr jako złoże adsorpcyjne dla redukcji zapachu w sieciach kanalizacyjnych dla ograniczania 

emisji H2S. Zmodyfikowany węgiel aktywny, nie impregnowany bazujący na węglu drzewnym z 

dodatkiem organicznych środków wiążących aktywowany parą wodną. Węgiel aktywny nasycony o 

średnicy 4 mm. Węgiel dedykowany do redukcji zapachów powstających w sieciach kanalizacyjnych 

zawierających w swoim składzie związki siarkowodoru i amoniaku.   

Ad. B)  Ilość oczyszczonego powietrza do 50 m3/h 

Ad. C)Orientacyjne wartości czasu pracy dla ww. przepływu oraz podanych stężeń H2S: 

H2S =Ø 50 ppm – ok. 730 dni 



H2S =Ø 100 ppm – ok. 365 dni  

H2S =Ø 150 ppm – ok. 140 dni 

Ad. D) Wentylator z ochroną przeciwwybuchową. Pół-odśrodkowy wentylator kanałowy, trwały, 

wydajny i wytrzymały do wentylacji oraz instalacji w dowolnym położeniu.  

Dane techniczne: Wydajność max. 50 m3/h, zasilanie 230 V, moc max. 200 W, sprawność wg 

charakterystyki urządzenia, średnica 250 mm  

Pytanie: 

Bardzo proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót w ramach w/w zadania, gdyż spore rozbieżności 

występujące między przedmiarem, opisem PB oraz profilami mogą wprowadzić Wykonawcę w błąd, a 

co za tym idzie uniemożliwić mu rzetelną wycenę inwestycji. 

Jednocześnie proszę o zamieszczenie profili PVC fi160, jeżeli są one objęte zakresem robót. 

Odpowiedź: 

Obowiązujący zakres robót do przetargu taki jak w projekcie, przedmiar robót jest elementem 

pomocniczym przy budowie, a niewielkie różnice mogące powstać w trakcie kosztorysowania w 

stosunku do projektu nie maja istotnego wpływu na koszt inwestycji. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz 

projektem umowy. 

Zamawiający nie dysponuje profilami podłużnymi dla odcinków przewodu fi 160. Natomiast na 

mapach sytuacyjnych oznaczone są zarówno długości , spadki dla rur DN160 PCV a każda ze studni 

znajdujących się na posesji do przyłączenia domostwa jest dopisana rzędnymi. Góra studni, dół 

studni, jak również przewidywane zagłębienie miejsca wejścia przykanalika do budynku. 

Jednocześnie Zamawiający załącza czytelniejszą wersję rysunku Strzalków_7-Profil KS-3.  

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych odpowiedzi w treści przygotowywanych przez Państwa 

ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin składania ofert nie ulega 

zmianie.  
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