
IR -271.10 .2012            Tarnów dnia 14.06.2012

      dotyczy: przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Zawada  z    
                     dnia  21-06-2012r. 

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  Prawo  Zamówień 
Publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z 
dnia (11.06.2012r.  -data wpływu do Urzędu 12.06.2012 r):

Pytania: 

1. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 Odpowiedź:
            Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót została umieszczona  na stronie 
www.gmina.tarnow.przetargi -odpowiedź nr 1

2. Prosimy o umieszczenie projektu zasilania pompowni umożliwiające prawidłową wycenę 
zasilania pompowni ścieków.

Odpowiedź:
            Projekt zasilania pompowni został umieszczony na www.gmina.tarnow.przetargi . 

3. Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział VII punkt 2,4 należy wykazać się jedną osobą 
posiadającą uprawnienie w zakresie sieci sanitarnych i instalacji elektrycznych. Czy 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca będzie dysponować jedną 
osobą na kierownik budowy w zakresie sieci sanitarnych oraz jedną osobą na kierownik 
robót w zakresie instalacji elektrycznych ? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie  warunku, jeżeli wykonawca będzie dysponować 
            jedną  osobą na kierownika budowy w zakresie sieci sanitarnych oraz jedną osobą na    
            kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych.

4. Wg wymagań przyszłego użytkownika należy położyć dodatkowo rurę rezerwą fi 40 
natomiast przedmiar tego nie obejmuje. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź: Rura osłonowa fi 40 w przedmiarze podana jest w rozdz. 1.5  „rurociąg kablowy PE 40 
             mm”  w poz.  720 i 730. 

5. Wg projektu jest 9 pompowni do wykonania natomiast w przedmiarze 1 szt. Prosimy o 
określenie, którą pompownie należy wycenić w ofercie.

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić pompownię nr 5

6. Czy zamawiający dopuści stosowanie studni DN400 na przyłączach ?
Odpowiedź:  Tak 

7. W projekcie i przedmiarze ujęty jest kabel sygnalizacyjny, brak jest studzienek kablowych 
na trasie kabla umożliwiających wciąganie kabla do rur ochronnych Ø40 (możliwość 
wciągania kabla ok. 60-100 mb). Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź.  przyjąć jak w przedmiarach

http://www.gmina.tarnow.przetargi/
http://www.gmina.tarnow.przetargi/


8. Czy kabel sygnalizacyjny zostanie od razu wpięty do systemu monitoringu czy zostanie to 
wykonane w późniejszym okresie w ramach innego zlecenia? Brak w przedmiarze pozycji 
na obrobienie kabli sygnalizacyjnych.

Odpowiedź: Kabel sygnalizacyjny zostanie wpięty do systemu w późniejszym okresie przez  
             użytkownika kanalizacji.

9. Wg projektu należy zastosować rury SN12 SDR34. Podanie jednocześnie parametry SN12 i 
SDR34 nawzajem się wykluczają. Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1401-1 rury 
kanalizacyjne PCV u SDR34 posiadają klasę sztywności obwodowej SN8. Ponieważ PN-
EN 1401-1 określa minimalne i maksymalne grubości ścianek dla rur SDR34, nie można 
uznać że rury SN12 posiadają SDR34- ich grubość ścianek przekraczają maksymalną 
wartości podane w normie. W związku z tym prosimy o określenie czy Zamawiający 
wymaga rur SN12 SDR29 czy SN8 SDR34?   

Odpowiedź:Zamawiający wymaga dla rur  PVC-U   sztywności obwodowej SN12 wg normy ISO 
9969, oraz  stosunku grubości ścianki do średnicy SDR 34 wg normy PN-EN 1401-1. Ponieważ 
zasadniczym wymaganiem jest zachowanie sztywności obwodowej SN 12, zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rur SN 12 SDR 29. Bezwzględnie wymagane jest natomiast aby zastosowane rury i 
kształtki  były ze sobą kompatybilne,  a  więc stanowiły jeden system i  były produkowane przez 
jednego producenta.


