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Jarogniewice, dnia 20 maja 2013 r. 
 
DPSJ.KG.252.1.2013 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni 
     ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach” 
 
 W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w 
Jarogniewicach” oraz zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
przekazujemy treść pytania i odpowiedź. 
 

1. PYTANIE: 
Czy sterownik w nowej skrzynce sterowniczej ma również uwzględnić pracę kraty 
łukowej i mieszadła? 

  
 ODPOWIEDŹ: 

Wymagania odnośnie zasilania i sterowania zamieszczono w rozdziale 8 Projektu 
budowlanego pt.: „Zasilanie i sterowanie pracą oczyszczalni”. Krata ma być 
czyszczona ręcznie. 

 
2. PYTANIE:  

Czy na całym obiekcie (reaktor i pompownia) będą zainstalowane dwa żurawiki? 
 
 ODPOWIEDŹ: 

Tak, projekt uwzględnia dwa żurawiki, jeden dla pompowni ścieków drugi dla 
mieszadła. 

 
3. PYTANIE:  

Czy uwzględnić nowe ramy ze stali k.o. pod dmuchawy w pomieszczeniu dmuchaw? 
 
 ODPOWIEDŹ: 

Tak, projekt uwzględnia wykonanie nowych ram pod dmuchawy. Uwzględniono w 
uzupełnionym przedmiarze i kosztorysie w poz. 52. 

 
4. PYTANIE:  

Prosimy podać czy krata łukowa ma być czyszczona ręcznie czy też w cenie należy 
przewidzieć układ mechaniczny? 

 
 ODPOWIEDŹ: 
 Krata ma być czyszczona ręcznie. 

 
5. PYTANIE:  

Czy oferta ma uwzględniać wymianę leja zsypowego z kraty? Jeśli tak 
proszę uzupełnić przedmiar o rodzaj materiału i jego ilość.  

 
 



 2

 ODPOWIEDŹ: 
Tak, oferta ma uwzględniać wymianę leja zsypowego z kraty, co zostało ujęte w poz. 
71 przekazanego przedmiaru i kosztorysu. 

 
6. PYTANIE:  

Prosimy potwierdzić, że pompy recyrkulacji mają zostać zainstalowane na łańcuchach 
(podwieszone do pomostów).  

 
 ODPOWIEDŹ: 

Tak, pompy mają zostać podwieszone na łańcuchach ze stali kwasoodpornej AISI 
304. 

 
7. PYTANIE:  

Proszę wyjaśnić różnice w ilości materiału - kosztorys pozycja lp. 18 demontaż = 0,8 t 
a lp. 20 montaż = 0,65 t. 

 
 ODPOWIEDŹ: 

Pozycja 18 obejmuje demontaż blachy wraz z ceownikiem, a montaż został rozbity na 
dwie pozycje, z których jedna nie została ujęta w kosztorysie. Zmianę uwzględniono 
w uzupełnionym przedmiarze i kosztorysie w pozycji 22. 

 
8. PYTANIE:  

Prosimy podać ilość materiału  ceownik C100 do montażu. Ceownik pokazano na 
rysunku K-3, a nie występuje on w przedmiarze. Prosimy uzupełnić przedmiar.  

 
 ODPOWIEDŹ: 

Pozycję uwzględniono w uzupełnionym przedmiarze i kosztorysie – poz. 22.  
 

9. PYTANIE:  
Na rysunku K-2 oznaczono płytę warstwową przylegającą do I. Proszę uzupełnić 
przedmiar o: 
- ilości  płyt do zdemontowania, 
- ilości płyt do montażu ( z zaznaczaniem czy płyty mają być nowe  lub istniejące). 

 
 ODPOWIEDŹ: 

Istniejące płyty warstwowe będą zdemontowane i zamontowane ponownie na 
istniejącą konstrukcję – Montaż i demontaż zawarto w uzupełnionym przedmiarze i 
kosztorysie w poz. 18 i 43. 

 
10.  PYTANIE:  

Proszę podać czy pozycja lp. 22 kosztorysu zawiera czyszczenie zbiornika tylko od 
wewnątrz?  

 
 ODPOWIEDŹ: 
 Tak, pozycja ta obejmuje tylko zbiornik wewnątrz. 

 
11. PYTANIE:  

Proszę podać czy pozycja lp. 23 i 24 kosztorysu zawiera malowanie zbiornika tylko od 
wewnątrz? 
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 ODPOWIEDŹ: 

 Tak, pozycja ta obejmuje tylko zbiornik wewnątrz. 
 

12. PYTANIE:  
Prosimy wyjaśnić czego dotyczą pozycje lp. 46 i 47 kosztorysu ponieważ prace w nich 
ujęte obejmują wcześniej pozycje lp. 43 i 44?  

 
 ODPOWIEDŹ: 

Pozycje te zostały zapisane z błędnym opisem i obmiarem. Prawidłowy obmiar 
wynosi 25,76m2. Pozycje dotyczą również reaktora biologicznego. Zmianę zawarto w 
uzupełnionym przedmiarze i kosztorysie w poz. 18 i 43. 

 
13. PYTANIE:  

Prosimy podać czy nowa szafa sterująca ma realizować następujące funkcje: 
- sterownie pracą mieszadła (czasowe), 
- sterownia pracą pomp rec. (czasowe), 
- odczyt stężenia tlenu z sond, 
- sterowania pracą dmuchaw (czasowe), 
- sterowanie pracą pompowni (sygnały z pływaków istniejących pomp), 
- sterownia pracą kraty (czasowe), 
- oświetlenie (włącz/wyłącz). 

 
 ODPOWIEDŹ: 

Wymagania odnośnie zasilania i sterowania zamieszczono w rozdziale 8 Projektu 
budowlanego pt.: „Zasilanie i sterowanie pracą oczyszczalni”. Krata ma być 
czyszczona ręcznie. 

 
14. PYTANIE:  

Prosimy wyjaśnić konieczność zastosowania dwóch żurawików ze stali KO. Z 
dokumentacji wynika, że jeden z nich jest dla pompowni ścieków surowych. 
Mieszadło z pozycji kosztorysu lp. 70 posiada własną prowadnicę z wciągarką ręczną.  

 
 ODPOWIEDŹ: 

Projekt uwzględnia tylko prowadnice dla mieszadła bez wciągarki ręcznej, dlatego w 
przedmiarze i kosztorysie uwzględniono dwa żurawiki, jeden dla pompowni ścieków 
drugi dla mieszadła. 

 
15. PYTANIE:  

Prosimy podać prawidłowy materiał i nakłady w pozycji lp. 76. Pozycja dotyczy 
koryta regulującego. 

 
 ODPOWIEDŹ: 

W pozycji 76 kosztorysu i przedmiaru pojawił się błędny zapis, prawidłowy zapis 
powinien brzmieć: „Wymiana koryta regulującego poziom ścieków w reaktorze 
pomiędzy reaktorem a osadnikiem wtórnym na koryto ze stali kwasoodpornej AISI 
304” 
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16. PYTANIE:  
Prosimy podać parametry techniczne dla pozycji kosztorysu nr 79 takie jak: 
głębokość, średnicę, rodzaj pokrywy. 

 
 ODPOWIEDŹ: 

Parametry dla studni na kanale odpływowym ścieków oczyszczonych wynoszą:      
DN 1000, rzędne 69,91/68,33, C35/45, pokrywa betonowa, właz żeliwny typu 
lekkiego.  

 
17. PYTANIE:  

Prosimy podać czy  zakres wymiany instalacji elektrycznej z lp. 80  obejmuje 
wszystkie urządzenia wymienione w pytaniu nr 13? 

 
 ODPOWIEDŹ: 

Wymagania odnośnie zasilania i sterowania zamieszczono w rozdziale 8 Projektu 
budowlanego pt.: „Zasilanie i sterowanie pracą oczyszczalni”. Krata ma być 
czyszczona ręcznie. 

 
18. PYTANIE:  

Prosimy podać czy prace w lp. 52, 53, 54 dotyczą jedynie wnętrza zbiornika?  
 
 ODPOWIEDŹ: 
 Tak, pozycja ta obejmuje tylko zbiornik wewnątrz. 

 
19. PYTANIE:  

Prosimy podać czy prace w lp. 62, 63, 64 dotyczą jedynie wnętrza zbiornika?  
 
 ODPOWIEDŹ: 

 Tak, pozycja ta obejmuje tylko zbiornik wewnątrz. 
 
 

Jednocześnie informujemy, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega 
zmianie. 

 


