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

Rewal, 28.05.2007 r.

BUS/341/04/13/07

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 22.05.2007 r.
1. Przepompownia osadu powrotnego
Wg specyfikacji technicznej występuje zasuwa DN 150 z napędem elektrycznym – awaryjny
napęd ręczny (wysprzeglony) – 3 szt.
Wg przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego
Poz. 195 zasuwy DN 300 z napędem elektrycznym – 3 szt.
Jakie należy przyjąć zasuwy w/w pozycji ?
Odpowiedź:
Poz. 195 Przedmiaru robót Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna jest podstawą do
wyceny montażu rurociągów stalowych nierdzewnych o śr. 200 mm łączonych na kołnierze. L
= 15,0 m
Z przedmiaru robót Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy wykreślić pozycję
203.W jej miejsce dopisać pozycję dodatkową i wycenić według KNR 7-09:
- Montaż zasuw kołnierzowych śr. nom 150 mm na ciśnienie nom 1,0 - 1,6 MPa z napędem
elektrycznym - szt 3
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
2. Hala dmuchaw
Wg specyfikacji technicznej w/w obiekcie występuje zakres robót do demontażu :
- demontaż dmuchaw
- 4 szt.
- demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN250 - 7,0 m
- demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN250 - 8,0 m
- demontaż rurociągu sprężonego powietrza DN150 -14,0 m
- demontaż zasuwy odcinającej DN 250
- 2 szt.
- demontaż przepustnic zaporowej DN 250
- 4 szt.
Brak w/w pozycji w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego.
Gdzie i czy należy uwzględnić w/w zakres robót ?
Odpowiedź:

Powyższy zakres prac demontażowych w hali dmuchaw należy dopisać jako pozycje
dodatkowe do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna.
Demontaż rurociągów, zasuw i przepustnic wycenić z KNR 7-09 z uwzględnieniem punktu
10 założeń ogólnych do części II.
Demontaż dmuchaw wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej.
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
3. Zwężka pomiarowa P ( wg ST 1.3.13 obiekt nowoprojektowany)
Brak w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego pozycji zawierającej
wykonanie w/w komory i montaż zwężki pomiarowej Venturiego B= 600 mm – 1 szt.
W/w obiekt występuje w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
Czy ująć i gdzie dopisać w/w obiekt ?
Odpowiedź:
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane, należy dopisać pozycę dodatkową
i wycenić według kalkulacji indywidualnej:
- Wykonanie komory pomiarowej w konstrukcji żelbetowej o wymiarach B = 1,20 m,
L = 3,90 m, H = 2,00 m - szt 1
- Przykrycie komory pomiarowej kratkami typu VEMA - kpl 1
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje
dodatkowe i wycenić według kalkulacji indywidualnej:
- Zakup i montaż prefabrykowanej zwężki Ventur'ego B=600 mm( wykonanie ze stali
0H18N9) szt - 1
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
4. Hermetyzacja obiektów oczyszczalni
Brak w przedmiarze robót dostarczonym przez Zamawiającego
- przepustnicy DN 50 – 3 szt., przepustnicy DN 80 – 2 szt. i
przepustnicy DN 100 – 2 szt.
W/w urządzenie występuje w specyfikacji technicznej.
Czy ująć i gdzie dopisać?
Odpowiedź:
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje
dodatkowe i wycenić według KNR 7-09:
- Montaż przepustnic z napędem ręcznym DN 50 mm - szt 3
- Montaż przepustnic z napędem ręcznym DN 80 mm - szt 2
- Montaż przepustnic z napędem ręcznym DN 100 mm - szt 2
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Pytanie z dnia 23.05.2007 r.
1. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących kabli 2xYAKY4x240 mm2 do każdej
rozdzielni RD1 i RD2 w stacji dmuchaw. Natomiast w stacji transformatorowej przewiduje
zwiększenie bezpieczników dla tych kabli do 500 A.
Takie rozwiązanie nie spełnia warunków PN-IEC 60364-5-523.
Czy nie należy wymieniać kabli ?
Odpowiedź:

Jeżeli spełnione będą warunki podane w punkcie 523.6 Normy PN- IEC 60 364 -5- 523: 2001
to kabli nie trzeba wymieniać.

Pytania z dnia 23.05.2007 r.
1. Czy Zamawiający zgodnie z punktem 5.2.3. podpunkt 2 SIWZ:
…”dla Kierownika Budowy wymagane jest poosiadanie ogólnego doświadczenia
zawodowego na stanowiskach kierowniczych…”
oraz
…” dla Kierownika Robót wymagane jest poosiadanie ogólnego doświadczenia
zawodowego na stanowiskach kierowniczych…”
przez określenie „stanowiska kierownicze” ma na myśli stanowisko Kierownika
Budowy lub/oraz Kierownika Robót?
Odpowiedź:
TAK

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

