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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (3) 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz likwidację istniejącej pompowni ścieków  
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 
SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  
 
Pytanie 1:  
W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu ( unieważnienie z dnia 05-06-2020 r. ) z 
powodu określenia przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję:  
 „Zamawiający określił parametry tłoczni ( stal AISI TI, wyposażenie komory retencyjnej w górnej 
części w 3 otwory rewizyjne, Bypass DN150 ze sprężarką 1,1 kW 230V,24 L do sterowania 
zasuwami pneumatycznymi, wymóg dotyczący pompy – przy Q=0  H nie może przekraczać 40 m), 
które po dokładnej analizie uznać należy, że wskazywały na konkretnego producenta tłoczni, a takie 
zawężenie kręgu producentów nie było uzasadnione potrzebami Zamawiającego.”  
oraz z odpowiedziami w aktualnie prowadzonym przez Państwa postępowaniu przetargowym  
( odpowiedzi z dnia 23-06-2020 r. ), w którym powielone są ww. wymagania do tłoczni ścieków, 
wnosimy o :  
- zastąpienie wymogu zastosowania stali AISI TI stalą AISI 304 w wymogiem wytrawienia 
wszystkich elementów spawanych. Stal AISI 304 jest powszechnie stosowana w pompowniach i 
tłoczniach ścieków oraz innych urządzeniach wodno-ściekowych.   
- dopuszczenie wymogu wyposażenia komory retencyjnej w górnej części w 3 otwory rewizyjne na 
wymóg 3 otworów rewizyjnych na: dwóch na separatorach i jednego na komorze wyrównawczej.  
- rezygnację z wymogu zastosowania by passu, a w przypadku braku rezygnacji : uzupełnienie 
schematu tłoczni o by pass,  podanie algorytmu sterowania zasuwami pneumatycznymi, 
uzupełnienie opisu budowy  by passu, podanie lokalizacji umiejscowienia sprężarki wraz z 
rysunkami.  
- wykreślenie wymogu dotyczącego pompy j.w.  
Odpowiedź: 
- zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennie stali AISI 304 z wymogiem ponownej pasywacji  
obustronnej powierzchni wszystkich elementów z ww. stali (poprzez zastosowanie urządzeń do 
elektrolizy chemicznej) jako rozwiązanie równoważne.  
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania : 3 otwory rewizyjne (odpowiednio po jednym 
na każdym z separatorów jednego na komorze wyrównawczej) 
- wymóg pozostaje utrzymany 
- wymóg pozostaje utrzymany 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ 
termin składania i otwarcia ofert na dzień 03-07-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 
zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). 
 
 


