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       Uczestnicy postępowania przetargowego 

       Wszyscy 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez 

wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni 

sieciowych  i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg” 

 

 

Gmina Roźwienica informuje, ze w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela  wyjaśnień jak poniżej: 

 

 

1. Proszę o jednoznaczne  określenie, czy budynek garażowy – wiata jest przedmiotem 

zadania Nr 1. Występuje w przedmiarach – brak w zakresie  podanym do  wykonania  w 

specyfikacji poz. 2.1 ? 

 

Odp. Tak. Budynek garażowy – wiata jest  przedmiotem zadania Nr 1. Brak  w zakresie 

podanym w SIWZ w poz. 2.1. wynikł z pomyłki pisarskiej. Należy go bezwzględnie 

wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 

 

2. Proszę o sprecyzowanie czy system  sterowania pracą oczyszczalni podlega modernizacji, 

jeżeli tak to w jakim zakresie? 

 

Odp.  System sterowania praca  oczyszczalni podlega jedynie modernizacji polegającej 

na dostosowaniu  istneijace3go systemu sterowania do pracy nowych urządzeń 

montowanych w ramach zadania będącego przedmiotem przetargu. 

 

3. Proszę o wyjaśnienie czy nowo montowane dmuchawy sterowane będą  falownikami, jeżeli 

tak to czy należy uwzględnić w zakresie robót? 



 

Odp.  Nowo montowane dmuchawy sterowane będą istniejącymi falownikami.  Obecnie 

na oczyszczalni znajdują się falowniki  HITACHI FPF – 285 F-3-020 szt. 2 oraz  TECO 

o mocy 11 kW. Do tych falowników zostaną podłączone  nowe dmuchawy. 

 

4.  Proszę o określenie czy wymianie podlegać będą  sondy tlenowe i sondy hydrostatyczne w 

reaktorach? 

 

Odp. Tak. Sondy te podlegają wymianie w związku z tym należy je wycenić . 

 

5. Proszę o określenie z jakiego gatunku stali nierdzewnej kwasoodpornej mają być wykonane 

urządzenia – prasa taśmowa, przenośnik  bezwałkowy, stacja higienizacji osadu, koryta 

przelewowe pilaste i konstrukcje wsporcze mieszadeł? 

 

Odp. Gatunek stali dla urządzeń gotowych  tj. prasa taśmowa, przenośnik  bezwałkowy, 

stacja higienizacji osadu  montowanych na oczyszczalni znajdują się w kartach 

urządzeń  stanowiących załącznik do  dokumentów przetargowych. Natomiast koryto  

przelewowe pilaste i konstrukcje wsporcze mieszadeł  i pomp należy wykonać ze stali 

kwasoodpornej  OH18N9. 

 

6. proszę  o wyjaśnienie  czy zakres zadania Nr 1 obejmuje przeprowadzenie rozruchu 

technologicznego i uzyskania  pozytywnych parametrów ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami? 

 

Odp.  Zadanie Nr 1 nie obejmuje rozruchu technologicznego, gdyż oczyszczalnia 

ścieków znajduje i będzie się znajdować w ciągłej pracy. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

tak zorganizować pracę aby nie było konieczne wyłączenie oczyszczalni z eksploatacji. 

 

7. Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zadania jest ułożenie nowych kabli zasilających  i 

sterowniczych pomp głębinowych. 

 

Odp. Nie. Zadanie  nie obejmuje wymiany kabli zasilających i sterowniczych pomp 

głębinowych. 

 



8. Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje  wymianę sond hydrostatycznych w  

zbiornikach wyrównawczych i studniach głębinowych? 

 

Odp. Nie. Zadanie  nie obejmuje wymiany sond hydrostatycznych w  zbiornikach 

wyrównawczych i studniach głębinowych. 

 

9. proszę o wyjaśnienie  czy zakres robót obejmuje uzyskanie  pozytywnych parametrów wody 

w terminie do dnia 30.08.2013 r.  

 

Odp. Nie. Zadanie  nie obejmuje uzyskania  pozytywnych parametrów wody w terminie 

do dnia 30.08.2013 r. Przy założeniu, ze Wykonawca zamontuje urządzenia określone w 

dokumentacji technicznej za parametry wody odpowiada Zamawiający i projektant. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest jedynie  przeprowadzenie badań wody i przedstawienie 

ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót. 

           

         Wójt Gminy 

               / -- / 

           inż. Tomasz Kotliński 

 


