Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 04.04.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 10 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na : Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara
Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
02.04.2013r., wraz z wyjaśnieniem:
1. Etap I od studni 01 do 44:
Prosimy o podanie dokładnej ilości rury PVC fi 250 oraz PE fi 160
- według map oraz profilu – rura PCV fi 250 mb 1194,60, rura PE fi 160 mb 1101,60
- według kosztorysu – rura PCV fi 250 mb 1126,0 rura PE fi 160 mb 936.
2. Etap II od studni 45 do 49 i studni 101 do 135:
W kosztorysie pozycja 15 – rury z PEHD fi 160 ujęto 152,5mb natomiast na mapach i
profilach nie ujęto rury PE fi 160. W drugim etapie prac występuje tylko rura PE fi 110.
3. Prosimy o podanie dokładnej ilości rury PCV fi 250 oraz PCV fi 200
- według map oraz profili rura PCV fi 250 mb 147, rura PVC fi 200 mb 1172,4 a według
kosztorysu rura PCV fi 250 mb 175,4, rura fi 200 mb 1039,90.
Odpowiedź do zapytań 1-3.
Dokładne ilości rur zostały określone w wyjaśnieniach nr 8 do SIWZ.
4. Czy Gmina posiada warunki techniczne wykonania przyłącza elektrycznego do każdej
przepompowni ścieków. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.
Odpowiedź
Gmina posiada warunki techniczne wykonania przyłączy elektrycznych, które były
ważne do lutego 2013 r. W marcu 2013 Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o
przedłużenie ważności tych warunków, oraz o zmniejszenie mocy przyłączeniowej do 7
kW. Koszty przyłączenia do pierwszej skrzynki ponosi Gmina, natomiast pozostałe
elementy należy wycenić w ofercie. Przykładowe warunki w załączeniu.
5. Czy Gmina posiada stację przekazywania sygnałów alarmowych przez modem telefoniczny
GSM do przepompowni ścieków, jeśli tak to jakiej firmy?
Odpowiedź
Gmina nie posiada stacji przekazywania sygnałów alarmowych.
6. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie przecisków rurami stalowymi a nie z rur PEHD
systemu TS lub innymi rurami PE nie systemu TS?
Odpowiedź
Zamawiający nie zezwala na wykonanie przecisków rurami stalowymi, ani innymi
rurami nie systemu TS.

7. Czy Zamawiający posiada projekt warunków geologicznych, jeżeli tak prosimy o
umieszczenie na stronie internetowej?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada projektu warunków geologicznych.
8. Prosimy o określenie czy kanalizacja tłoczna fi 110 oraz fi 160 powinna być wykonana z rur
PEHD system TS czy z rur PE HD?
Odpowiedź
Kanalizacja tłoczna fi 110 oraz fi 160 powinna być wykonana z rur PE HD.
9. Prosimy o podanie SDR dla rur PEHD i PE HD systemu TS?
Odpowiedź

Rurociągi tłoczne PE HD to mają SDR 17 PN 10, natomiast przeciskowe TS SDR
11.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Ciok

