
 
 

Jastków, dnia 22-01-2019 

UG.271.2.2019.CT.2 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

Z uwagi na to, iż przeprowadzenie dwukrotnego pozytywnego badania wody jest niezbędne w 

celu dostarczenia uzdatnionej wody do sieci (tj. na dzień do 28.06.2019 r.), zwracamy się z 

prośbą o zmianę zapisów umowy w §6 pkt. 5 dotyczących zapłaty wynagrodzenia. W 

związku z tym proponujemy następujące rozliczenie: 

- 70% wartości wynagrodzenia brutto, w miarę postępu robót odebranych przez Inspektora, 

- 30% wartości wynagrodzenia brutto, po zakończeniu i odbiorze końcowym robót. 

 Odpowiedź 

§ 6 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie: 

5. Płatności będą realizowane ratami:  

I rata - 70% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, stopniowo w miarę 

postępu robót za każde zakończone i odebrane przez Zamawiającego roboty  

II rata - 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, po pozytywnym 

badaniu wody uzdatnionej. Koszt tych badań pokryje Wykonawca, przy czym placówkę do ich 

przeprowadzenia wskaże Zamawiający. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o udostępnienie pełnej AKTUALNEJ analizy wody surowej z obu studni. 

Odpowiedź 

Do dokumentacji dołączono analizy wody z okresu jej  opracowania. Ujęcie jest w ciągłej 

eksploatacji,  stąd nie widzimy potrzeby udostępniania aktualnych analiz .  

 

Pytanie 3 

W dokumentacji przyjęto  bardzo dużą prędkość filtracji. Kto będzie ponosił 

odpowiedzialność w przypadku niemożności uzyskania wody o wymaganej jakości? 

Odpowiedź 

Dobrano cztery filtry dla dwustopniowej filtracji jako podstawowej operacji uzdatniania wody 

i przyjęto prędkość filtracji (12 m/h), Przy dwustopniowym układzie filtracji jest to 

prędkością optymalną.   Prędkość można by zmniejszyć o połowę przy zastosowaniu układu 

jednostopniowej filtracji. Możliwość pracy w układzie  jednostopniowym  może być 

dopuszczona  po  uzyskaniu właściwych parametrów uzdatnionej wody w czasie rozruchu 

technologicznego, czy podczas eksploatacji . W tym celu należałoby wykonać odpowiednie 

połączenia dwóch zespołów filtracyjnych z zasuwami odcinającymi . Zamawiający nie 

zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy za efekt wykonanej modernizacji, w zakresie 

możliwym do uzyskania przy zaprojektowanej technologii. 



 
 

 

Pytanie 4 

Prosimy o wyjaśnienie, czy projektowany zestaw pompowy będzie miał odpowiednią 

wysokość napływu wody z istniejących zbiorników retencyjnych? 

Odpowiedź 

Projektowany zestaw będzie miał zapewniony poziom zalania pomp , gdyż zapas wody 

bytowo gospodarczy znajduje się ponad poziomem pomp II
o
 .  Zapas wody p. pożarowej w 

ilości 100m
3
 zabezpieczony od poziomu 1,3 m ponad dnem i nie będzie użytkowany do celów 

bytowo-gospodarczych .   

 

Pytanie 5 

Czy dopuszcza się wykonanie orurowania filtrów i instalacji technologii uzdatniania wody z 

PVC klejonego, posiadającego stosowne atesty ciśnieniowe i PZH, w miejsce przyjętej w 

projekcie stali nierdzewnej?  

Odpowiedź 

Nie 

 

Pytanie 6 

W związku z różnicą między rzędną wysokości  posadzki na hali filtrów i rzędną dna 

istniejących zbiorników retencyjnych (co powoduje powstawanie zjawiska niewykorzystanej 

pojemności w zbiornikach)  – czy zamawiający przewiduje konieczność wykonania obniżenia 

technologicznego pod projektowany zestaw pompowy i pompę płuczną? 

Odpowiedź 

Nie przewiduje się obniżania posadzki pod zestaw hydroforowy z pompa płuczną , gdyż do 

celów bytowo-gospodarczych wykorzystywana będzie pojemność zbiorników powyżej +1,30 

m ponad dnem, pozostała pojemność przeznaczona jest na cele p.pożarowe .   Pompy zestawu 

mają możliwość poboru wody z poziomu poniżej ich posadowienia , pod warunkiem ich 

zalania. Po pierwszym uruchomieniu pomp przewody ssawne nie będą opróżniane. W 

zbiornikach na przewodach ssawnych powinny być zainstalowane kosze ssawne z zaworami 

stopowymi .  

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie czy projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Jastkowie 

obejmuje montaż spalinowego zespołu prądotwórczego. Zapis o zastosowaniu agregatu 

istnieje tylko w skróconym opisie kosztorysu, w przedmiarze robót elektrycznych pkt. 2 - 

"montaż spalinowego zespołu prądotwórczego enn". W pozostałej dokumentacji projektowej 

brak jakiejkolwiek informacji dotyczącej agregatu. Jeżeli jest konieczność jego zastosowania 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i dobór. 

Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje montażu spalinowego agregatu prądotwórczego ,  W opisie do 

kosztorysu branży elektrycznej mylnie podano jego montaż , jednakże nie występuje on w 

projekcie ani pozycjach kosztorysowych. 

 

Pytanie 7 

Proszę o jednoznaczne określenie ilości pomp w zestawie hydroforowym. W dokumentacji 

sanitarnej w zestawieniu podstawowych elementów wyposażenia mowa jest o 5-ciu pompach, 



 
 

w innym miejscu widnieje opis "Rozdzielnica RH technologii 2-go stopnia powinna zapewnić 

zasilanie i sterowanie do czterech pomp 2-go stopnia" na rysunkach technicznych w 

dokumentacji sanitarnej jest ukazane pięć pomp zaś dokumentacja elektryczna przewiduje 

cztery pompy. 

Odpowiedź  

Ilość pomp w zestawie oraz ich parametry należy przyjmować wg projektu branży sanitarnej, 

w projekcie branży elektrycznej wystąpił błąd , mylnie podano ilość czterech pomp zamiast 

pięciu.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi, jednocześnie ulega zmianie 

zapis działu  XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert  na dzień 28-01-2019r. (godziny 

pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z 

ofertą (dział X SIWZ).  

 

 

 

  


