Urząd Gminy w Rewalu
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

BUS/341/04/12/07

Rewal, 23.05.2007 r.

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w
Pobierowie, gmina Rewal”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia
do pytań złożonych przez uczestników postępowania
Pytania z dnia 21.05.2007 r.
1. Piaskownik
a) Brak również przejść szczelnych w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego.
Czy je ująć i w jakiej pozycji ?
Odpowiedź:
W projektowanym piaskowniku nie występują przejścia szczelne rurociągów sprężonego
powietrza ani rurociągu tłocznych pulpy piaskowej.
2. Przepompownia ścieków
a) Wg specyfikacji technicznej w/w obiekcie występuj zakres robót do demontażu :
- demontaż pomp
- 4 szt.
- demontaż rurociągu DN 100
- 25,0 m
- demontaż rurociągu DN 200
- 9,0 m
- demontaż rurociągu DN 400
- 11,0 m
- demontaż przepustnic zwrotnych DN 100 - 4 szt.
- demontaż przepustnic odcinających DN 100 – 4 szt.
Brak w/w pozycji w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego
Gdzie i czy należy uwzględnić w/w roboty ?
Odpowiedź:
Powyższy zakres prac demontażowych w pompowni ścieków należy dopisać jako pozycje
dodatkowe do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, i wycenić.
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. Demontaż rurociągów wycenić
z KNR 7-09 z uwzględnieniem punktu 10 założeń ogólnych do części II.
Demontaż osprzętu wentylacyjnego na podstawie kalkulacji indywidualnej.
b) Brak również w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego
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- mieszadła średnioobrotowego zatapialnego o parametrach :
Q=1350 m3/godz.
D=450 m
N=2,2 KW – 1 szt.
W/w urządzenie występuje w specyfikacji technicznej.
Czy ująć i gdzie dopisać?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie pismem z dnia 18.05.2007 r.
c) Wg przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego w poz. 48 – Montaż zasuwy fi 150
nożowej – 5 szt.
Wg specyfikacji technicznej w/w zasuwy występują – 2 szt.
Która ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź:
W przedmiarze Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna poz. 48 Montaż zasuw
kołnierzowych śr. nom 150 mm należy wycenić 2 szt zasuw
d) Wg przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego w poz. 49 – Montaż zaworów
zwrotnych klapowych fi 150 - 5 szt.
Wg specyfikacji technicznej w/w zawory występują – 2 szt.
Która ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź:
W przedmiarze Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna poz. 49 Montaż zaworów
zwrotnych kołnierzowych śr. nom 150 mm należy wycenić 2 szt zaworów zwrotnych
e) Wg przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego – brak zasuwy nożowej DN 250 – 3
szt. i zaworów zwrotnych kulowych DN 250 – 3 szt.
Wg specyfikacji technicznej w/w zawory i zasuwy występują,
Co należy zrobić z w/w zaworami i zasuwami ?
Odpowiedź:
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje
dodatkowe i wycenić według KNR 7-09:
- Montaż zasuw kołnierzowych śr. nom 250 mm na ciśnienie nom 1,0 - 1,6 MPa z napędem
ręcznym - szt 3
- Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych śr. nom 250 mmna ciśnienie nom do 1,6 MPa szt 3
- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1,6 Ma śr. nom 250 mm - szt 3
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
3. Reaktory 6.1, 6.2
a) Wg specyfikacji technicznej w/w obiekcie występuj zakres robót do demontażu :
- demontaż pomp osadu – 8 szt.
- demontaż rurociągów osadu – 84,0 mb
- demontaż rurociągów tłocznego osadu – 72,0 mb
- demontaż zasuw odcinających DN 150 – 8 szt.
- demontaż systemu napowietrzania wraz z dyfuzorami – 1000 szt.
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- demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 – 32,0 mb
- demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN 150 – 32,0 mb
- demontaż koryt odpływowych z segmentów z tworzywa sztucznego o długości 3700 mm –
48 szt.
Brak go w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego.
Czy ująć w/w zakres i gdzie?
Odpowiedź:
Powyższy zakres prac demontażowych w reaktorach biologicznych 6.1 i 6.2 należy dopisać
jako pozycje dodatkowe do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, i
wycenić.
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Demontaż rurociągów i zasuw wycenić z KNR 7-09 z uwzględnieniem punktu 10 założeń
ogólnych do części II.
Demontaż pozostałego osprzętu na podstawie kalkulacji indywidualnej
b) Wg specyfikacji technicznej w/w obiekcie występuj rurociągi :
- rurociąg tłoczny mieszadła pompującego ze stali nierdzewnej fi 612 x 6 mm długości14,0 m
- rurociąg łączący komorę beztlenową KB z komorą denitryfikacji KD ze stali nierdzewnej fi
814 x 7 mm – długości 14,0 m
Odpowiedź:
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje
dodatkowe i wycenić:
- Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr. zewn. 612 x 6 mm - mb 14
- Spawanie rurociągów śr. 612 mm ze stali nierdzewnej, spoiny badane radiologcznie
- złączy 2
- Badania radiograf. obwodowych złączy spawanych rur metodą centryczną.
Średnica 612 x 6 mm - złaczy 2
- Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr. zewn. 814 x 7 mm - mb 14
- Spawanie rurociągów śr. 814 mm ze stali nierdzewnej, spoiny badane radiologcznie
- złączy 2
- Badania radiograf. obwodowych złączy spawanych rur metodą centryczną.
Średnica 814 x 7 mm - złaczy 2
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Montaż rurociągów i ich spawanie wycenić z KNR 7-09 a badania spoin z KNR 7-29
4. Reaktory 6.3
a) Wg specyfikacji technicznej w/w obiekcie występuj rurociągi :
- rurociąg tłoczny mieszadła pompującego ze stali nierdzewnej fi 408 x 4 mm długości 4,50m
- rurociąg łączący komorę beztlenową KB z komorą denitryfikacji KD ze stali nierdzewnej fi
408 x 4 mm – długości 4,50 m
Odpowiedź:
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje
dodatkowe i wycenić:
- Montaż rurociągów stalowych spawanych o śr. zewn. 408 x 4 mm - mb 9,0
- Spawanie rurociągów śr. 408 mm ze stali nierdzewnej, spoiny badane radiologcznie
- złączy 2
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Badania radiograf. obwodowych złączy spawanych rur metodą centryczną.
Średnica 408 x 4 mm - złaczy 2
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Montaż rurociągów i ich spawanie wycenić z KNR 7-09 a badania spoin z KNR 7-29

-

Z uwagi na to, że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane wcześniej pytania,
prosimy ponownie o sprecyzowanie formy dopisywania pozycji nie ujętych w
przedmiarach załączonych do SIWZ lub ewentualne dosłanie przedmiaru na roboty nie
ujęte a konieczne do wykonania, z uwagi na krótki termin przygotowanie i złożenia
oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podawał przykładowy sposób sporządzenia zbiorczego formularza cenowego
pismem z dnia 02.05.2007 r.,
Pozycje nie ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ należy dopisać w zbiorczym
formularzu cenowym, Np.:

Przykładowe CZĘŚCIOWE

wyszczególnienie obiektów, robót branżowych PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA oraz pozycji nie ujętych w przedmiarach ORAZ CENY WG. KOSZTORYSÓW
OFERTOWYCH
L.p.

Koszt
Obiekt – Rodzaj robót

1

2

3

I.

Budowa np. reaktora 6.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboty technologiczne
Roboty budowlane
Roboty elektryczne i AKPiA
Aparatura kontrolno - pomiarowa
….
Pozycje nie ujęte w przedmiarach dołączonych do SIWZ (branżami)
RAZEM

II.

Budowa np. reaktora 6.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboty technologiczne
Roboty budowlane
Roboty elektryczne i AKPiA
Pozycje nie ujęte w przedmiarach….
…..
Pozycje nie ujęte w przedmiarach dołączonych do SIWZ (branżami)
RAZEM
OGÓŁEM I – II…

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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