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,3.220 Fybno, ul. Lubawska 15
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NIP 571162943s Regon
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Rybno, dnia: 22.10.2019 r.

PGN.042.2.2019

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,uporzqdkowanie gospodarki wodno - sciekowej na obszarze aglomeracji
Rybno."
Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wie6 Publicznych: 608300-N-2019
Data zamieszczenia: 10.10.2019 rok

Odpowiedi Zamawiajqcego w ramach zgloszonych wnioskriw o wyja5nienie tre5ci SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. I i 3 ustawy z dnia 24 stycmia 2004 roku - prawo Zam6wieir
Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 tj.) udzielamy wyjaSnieri w zwiqzku z pyaniami
Wykonawcy, dotyczqcymi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w postgpowaniu jw.:

ANIA:

l.
2.
3.

Proszg o wskazanie parametr6w technicmych kraty koszowej jak r6wnie2jej monitoringu
wymaganych przez zarnaw iajqcego.
Czy inwestor wymaga monta2u studni komory krat wraz z katq koszow4 przed ka2da
z przepompowni P l-P8 ?
Proszg o dodanie schemat6w kom6r

kat uraz z dokladnym

opisem uykonania

materialowego.

4.

Proszg o zal4czenie Projektu budowlanego na kt6ry sig inwestor powoluje.

ODPOWIEDZI:
Ad. l, Ad.3 iAd.4
Zamawiajqcy w SIWZ w zal4czniku nr 9 Specyfikacje Techniczne wskazal schemat,
rysunki
element6w iwyposazenie kraty koszowej na nieczysto6ci stale z funkcj4 monitoringu. Ponadto
w zal4czniku nr 8 do SIWZ - kosaorys ofertouy do *ypelnienia przez oferenta jest zawarty
opis studni komory krat z opisem materialowym oraz przykladowym okreileniem dostawy
z fionlazem katy koszowej np. typu KPP250. Monitoring katy koszowej powinien umo2liwia6
podgl4d graficzny jej pracy oraz sygnalizowai stany awaryjne. Komorg kraty koszowej nale2y
us)^uowac na terenie przepompowni P- 1, P-4, p-5 na dop\rvie kolektora grawitacyjnego
Sciek6w do przepompown i.

Ad-2 Zanawiaj4cy zgodnie z SIWZ, zal4cznik nr 7 dokumentacja projektowa projekty
zagospodarowania terenu przepompowni Sciek6w p1-p8, wskazal 2e monta2 studni z komor4
kraty koszowej dotyczy tylko przepompowni p-1, p-4, i p-5. powy2sze potwierdza r6wniez
zal4cznik nr 8 do SIWZ - kosztorys Slepy oferto\ay gdzie tylko w przepompowniach p_1, p_4
i P-5 s4 wyszczeg6lnione pozycje z monta2em kom6r koszowych do wyceny. Dlatego tez
proszg nie bra6 pod uwagg zapis6w dotyczqcych kom6r z kratami koszowymi przy
przepompowniach P-2, P-3, P-6, P-7 i P-8 ujgtych blgdnie w Opisie technicmym
i Specyfi kacjach Technicznych.

Niniejsze wyja6nienia stanowiE integraln4 czgsi SIWZ
mg ini.
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