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BGK.271.2.2015
Wykonawcy

Dotyczy og oszenia o zamówieniu na realizacj  zadania pn. : Budowa kanalizacji
sanitarnej w m Parszów ul. Staszica przepompownia P2 oraz odcinki kanalizacji przy ul.
Szkolnej, numer og oszenia: 95818 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015

W zwi zku z pro  o wyja nienie tre ci SIWZ opisuj cej przedmiot zamówienia
dzia aj c na podstawie art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  - Prawo zamówie
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,
1146 i 1232), wyja niam co nast puje:
Wnioski:
Zgodnie z ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” zwracamy si  z pytaniem do
zamawiaj cego:

1. Z powodu rozbie no ci w dokumentacji, prosimy o podanie punktu pracy pomp w
przepompowni P2 (Q i H). W dokumentacji s  dobrane dwa ró ne zestawy pompowe,
tj.: DW 200/2/650HT o punkcie pracy Q=3,07 l/s; Hp=20,35 m oraz pompa KRT
K40/250/122 UG1-210 o wskazanym punkcie pracy Q=5,60 l/s: Hp=57,4 m.

2. Prosimy o okre lenie materia u zbiornika przepompowni, czy ma by  wykonany z
polimerobetonu czy z elbetu.

3. Prosimy o wykre lenie z STWiOR wymagania dotycz cego wykonania silnika pomp
w budowie przeciwwybuchowej. Nie ma adnych informacji na podstawie których
wskazane by oby zastosowanie w przepompowni cieków pomp o budowie
przeciwwybuchowej (w projekcie nie ma okre lonych stref zagro onych wybuchem) a
dobrane pompy w dokumentacji opisane w punkcie 1, nie posiadaj  wykonania
przeciwwybuchowego.

4. Czy automatyka steruj ca ma by  kompatybilna z istniej cym systemem monitoringu
przepompowni cieków?
Wyja nienia Zamawiaj cego.

Ad 1.Zgodnie z opisem technicznym charakterystyczne parametry przepompowni (Qp i Qp)
odpowiednio wynosz Qp=3,07 l/s; Hp=20,35 m.
Ad 2. Zgodnie z opisem technicznym zbiornik przepompowni ma by  wykonany z elbetu.
Ad 3. Zamawiaj cy anuluje zapis w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
robót(STWiOR) w specyfikacji ST 03 rozdzia  5 dzia  5.1.2.2    w którym wymagane jest
wykonanie pompy w wersji silnika z ochron  przed wybuchem, pozosta e wymogi zostaj
zachowane.                                                                                                                   Ad 4.
Automatyka steruj ca ma by  kompatybilna z istniej cym monitoringiem przepompowni
cieków.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych
prosimy o niezw oczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem, na numer fax
(041) 27-36-159 lub adres e-mail: sekretariat@wachock.pl

                                                          Z powa aniem
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