
 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: Ogłoszenia nr 513101-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.    
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Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w   
Drawnie,   

ul. Kościelna 3 ,   

73-220 Drawno,   

 

 

Pytania dotyczące SIWZ do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:. „Budowa ujęcia   

wody w miejscowości Borowiec na dz. nr ew. 172/8 obręb Barnimie”    

Podczas dalszej analizy dokumentacji przetargowej oraz analizie odpowiedzi Zamawiającego na  

pytania wykonawca powziął kilka istotnych z punktu wyceny wartości zamówienia wątpliwości w  

związku z tym prosimy o odpowiedź na kilka nurtujących nas pytań:   

1. W dokumencie pomocniczym „Przedmiar robót” w pozycjach 175 i 176 Zamawiający opisuje   

ogrodzenie terenu wraz z wrotami i furtką. W PZT i w opisie projektu takie ogrodzenie nie   

występuje w związku z ryczałtowym rozliczeniem umowy wykonawca prosi o informacje: Czy   

należy wycenić ogrodzenie jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie SIWZ o rysunki takiego   

ogrodzenia ? oraz  po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty związane z   

legalizacją odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę  (   

projekt zamienny zmiana pozwolenia na budowę ) czy Zamawiający ma przeniesione na siebie   

prawa autorskie do dokumentacji projektowej ?   

2. W  punkcie 1.3. opisu do projektu elektrycznego zawarto zapis: „Rozdzielnica RG jest   

kompletnym wyrobem prefabrykowanym i dostarczonym przez firmę specjalistyczną, która   

spełni wymagania techniczne zawarte w tym projekcie”  w związku z tym że opis podaje   

mało istotne wymagania dla rozdzielnicy jak kolor, rodzaj okablowania czy producenta   

aparatów prosimy o uzupełnienie SIWZ o konkretne tabelaryczne zestawienie aparatów z   

podaniem ich paramentów (ewentualnie producenta i typu dla doboru zamienników ),   

wymiarów szafy dla rozdzielnicy schematu rozmieszczenia aparatów, elewacji szafy ?   

3. W punkcie 1.4.1. projektu elektrycznego  Zamawiający zakłada „Zasilanie i sterowanie   

urządzeń technicznych układu technologicznego Zasilanie stacji SUW wymaga budowy   

nowego przyłącza energetycznego z układem pomiarowo- rozliczeniowym ZK1x-1P przy   

słupie” nasunęły się pytania:    

 



 

 

 

 

- czy Zamawiający ma warunki przyłączeniowe dla nowego przyłącza ?;    

- czy Zamawiający ma podpisaną umowę przyłączeniową ?;   

-  jaki termin przewidziano na zakończenie wykonywania przyłącza w umowie przyłączeniowej ?.   

4. W punkcie 1.4.1. projektu elektrycznego  Zamawiający zakłada „Oprogramowanie sterownika   

wykonane na postawie wytycznych zawartych w opracowaniu technologii obiektu powinno   

być dostarczone z licencja na jego użycie w stacji SUW Golcza „ :   

- czy zamawiający oczekuje od wykonawcy dostarczenie oddzielnego oprogramowania z licencją  

dla SUW Borowiec i oddzielnego dla SUW Golcza ?    

- czy wykonawca ma przewidzieć również dostarczenie sterownika dla SUW Golcza i jego  

instalację ?   

- w projekcie technologicznym brak wytycznych do oprogramowania sterownika prosimy o  

uzupełnienie?   

5. W punkcie 1.4.2. Sterowanie pracą filtrów projektu elektrycznego „ proces uzdatniania wody   

w trybie automatycznym odbywać się będzie pod nadzorem sterownika programowalnego   

PLC RX 910 KOMA. w dalszej części popisu Zamawiający podaje 1.5. Konfiguracja sterownika   

PLC oraz panela operatorskiego  prosimy o doszczegółowienie tego opisu Wykonawca nie   

znalazł na rynku sterownika swobodnie programowalnego RX910 KOMA, jedyny zbliżony   

nazwą sterownika znaleziono na stronie producenta sterowników firmy Frisko lecz pod nazwą   

RX 910 MULTICO. W znalezionym sterowniku brakuje jednak wejść analogowych. W związku z   

tym że projektuje się sterownik swobodnie programowalny prosimy o uzupełnienie projektu   

o wytyczne dla algorytmu takiego sterownika ? prosimy również o podanie parametrów   

panelu operatorskiego z podaniem przekątnej rozdzielczości oraz sposobu komunikacji    

ze sterownikiem ?   

6. w odpowiedzi na pytania Ad.2, AD3, AD5 Zamawiający Wykonawca ma takie ryzyko   

skalkulować w ofercie. W związku z tym należy przedstawić alternatywny II wariant oferty-   

głębsze wiercenie.  Prosimy o informację:   

-  w jaki sposób przygotować Alternatywny II Wariant oferty ?   

- jakie konkretnie elementy w tym wariancie mają zostać wycenione pytania dotyczyły różnych  

kwestii: pytanie 2 dotyczyło ewentualnego pogłębienia studni do Wariantu II, pytanie nr 3  

ewentualnego wiercenia studni w nowym miejscu i likwidacji wykonanego wiercenia w miejscu  

projektowanym, pytanie nr 5 dotyczyło zmiany pompy na pompę o większym podnoszeniu    
i ewentualnym głębszym posadowieniu tej pompy?   

7. W nawiązaniu do odpowiedzi Ad.9 „Z uwagi na małe rozbiory bytowo- gospodarcze nie   

przewidywano ryzyka przekroczenia maksymalnej prędkości filtracji. Dla bezpieczeństwa   

przepływów wg punktu Ad8 założono spory zapas bezpieczeństwa (dobrane filtry Dn 500 dla   

przepływu 0,4 m3/h).” Wykonawca nie rozumie takiej odpowiedzi dobór mniejszych filtrów   



 

 

 

 

powoduje zwiększenie prędkości filtracji przy większych od projektowanych wydajnościach , a   

co za tym idzie pogorszenie jakości wody w związku z tym że nie ma ograniczenia w   

wydajności wody do sieci i w skrajnych wypadkach może ona wynieść 8 m3/h wykonawca   

rozumie że Zamawiający zdejmuje z niego ryzyko braku uzdatnienia wody do odpowiednich   

parametrów fizyko-chemicznych ?   

8. W nawiązaniu do odpowiedzi Ad. 18  „Zamawiający dysponuje jedynie ogólną oceną stanu   

technicznego. Brak szczegółowych badań zbiornika. Zamawiający zakłada, że zbiornik   

wykazuje szczelność. Wymaga napraw-odtworzenia ubytków oraz izolacji.” prosimy o   

odpowiedź na następujące pytania:   

-  jakie konkretnie ilości naprawy odtworzenia ubytków mają wycenić wykonawcy?   

- jakie głębokie przewidzieć ubytki w ścianach?   

- jakiego rodzaju izolacje należy wycenić wewnątrz i czy na zewnątrz ścian zbiornika ?   

- jakiej powierzchni izolację należy przewidzieć w ofercie?   

- jakiego rodzaju izolację należy wycenić w ofercie?   

-  czy zbiornik jest w stanie suchym czy wypełniony jakimiś cieczami  ?   

- Jeżeli w zbiorniku znajdują się ciecz czy należy przewidzieć koszt ewentualnej utylizacji odpadu  

znajdującego się w zbiorniku czy Zamawiający przewiduje osuszenie zbiornika własnymi  

służbami?   

 

 

 

 

 


