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Nasz znak: ZFIiS. 271.2.3.2012.KP            Mokrsko, dnia 05.03.2012r. 

 

    Wyjaśnienia treści SIWZ: 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Mokrsko”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) w odpowiedzi na zapytania 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

Dotyczy pisma L.dz. 854/12 z dnia 27.02.2012r.  

 

1. Prosimy o podanie parametrów pomp (wydajność, wysokość podnoszenia, moc) 

zaprojektowanych dla modernizacji oczyszczali (niektóre z nich nie są już produkowane) 

 

Odp. Minimalne parametry pomp są następujące: 

1. Pompa FR 80/80-26 NF1 132S 3/6 ABB 3,0 kW prod.ABS 

- wydajność = 7 l/s 

- wysokość podnoszenia Hp = 3,5 m H2O, 

- moc silnika 3,0 kW, 960 obr/min, 

2. Pompa AS 0641 S30/2D 3,74 kW prod.ABS. 

- wydajność = 20 l/s 

- wysokość podnoszenia Hp = 2 m H2O, 

- moc silnika 3,74 kW, 2900 obr/min, 

3. Pompa AMAREX F51-160-014-U prod.KSB. 

- wydajność = 4 l/s 

- wysokość podnoszenia Hp = 6 m H2O, 

- moc silnika 0,8 kW,  

- wirnik otwarty  

Ten typ pompy nie jest już produkowany. Należy zastosować pompę o równoważnych 

parametrach lub lepszych. 

Pompa ta służy do wypompowywania pulpy piasku i cieczy z piaskownika do separatora 

piasku. 

4. Pompy w przepompowni głównej ścieków 

- wydajność 9 – 10l/s 

- wysokość podnoszenia Hp = 9,0 m H2O, 

- moc silnika 2,2 kW, 1380 obr/min, 

- wirnik otwarty typu Vortex 

Warunki takie spełnia przykładowo pompa typu MS1-24-Z 

 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i 

urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów 

nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone 

wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, 

który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich 

„nierównoważności”. 
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Dotyczy pisma L.dz. 958/12 z dnia 29.02.2012r.  

 

1. Czy system monitoringu oczyszczalni ma tylko monitorować pracę wybranych urządzeń 

czy też realizować algorytmy sterowania (np. regulacja stężenia tlenu). Dokumentacja 

elektryczna ani przedmiary nie precyzują wymagań w tym zakresie - nie ma nic nt. ew. 

sterownika, jego podłączeń itd. 

 

Odp. Zamawiający w zadaniu przetargowym przewidział system monitoringu 

modernizowanej oczyszczalni ścieków w postaci samej wizualizacji bez zdalnego sterowania.  

  Opis wymaganego systemu monitoringu i wizualizacji: 

System powinien zapewniać ciągły nadzór online nad sygnałami pochodzącymi z wszystkich 

ważniejszych urządzeń technologicznych oczyszczalni winien odbywać się za pośrednictwem 

połączeń kablowych między obiektami a Stacją Bazową. Wizualizacja dostępna będzie na 

Stacji Bazowej znajdującej się na modernizowanej oczyszczalni ścieków. Nowo budowane 

obiekty jak i urządzenia mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu, którego 

właścicielem jest Zamawiający. Sygnały obiektowe z urządzeń pomiarowych powinny być 

zrealizowane za pomocą interfejsu RS-485 i protokołu MODBUS RTU. Sygnały z urządzeń 

mechanicznych powinny być udostępnione w nowo projektowanych rozdzielnicach za 

pomocą wystawionych styków bezpotencjałowych (sygnały binarne) oraz na separatorach 

sygnału analogowego (sygnały analogowe). Zakłada się, że system wizualizacji będzie służył 

tylko do wizualizacji, nie będzie on służył do jakichkolwiek zmian w pracy i parametrach 

pracy urządzeń na oczyszczalni. 

 - dla urządzeń elektrycznych zaleca się (o ile występują one dla danego urządzenia) 

wizualizację: tryb pracy, awaria, potwierdzenie pracy, czas pracy, liczba załączeń 

- dla urządzeń pomiarowych przepływomierzy pomiar chwilowy oraz pomiar sumaryczny 

  

LISTA URZĄDZEŃ DO ZMONITOROWANIA ZGODNIE Z SIWZ i DOKUMENTACJĄ 

 - pompy  

- mieszadła 

- przepływomierze 

- poziomy ścieku surowego w przepompowni głównej ścieków 

- natlenienie 

- temperatura ścieku 

- stacja zlewcza. 

  

Dotyczy pisma L.dz. 949/12 z dnia 01.03.2012r.  

 

1. W zestawieniu Przedmiary II ciąg technologiczny - pozycja 63 KNNR 5 0406-01  Aparaty 

elektryczne o masie do 2,5 kg - 5 szt - jakie to aparaty? 

 

Odp. Są to małe rozdzielnie urządzeniowe – osprzęt skrzynek do zasilania (dla nowych 

urządzeń – 4 pomp, 1 mieszadła) 

 

2. W Przedmiarach Robót Elektrycznych, Rozdzielnice pkt 19. Wymiana aparatu 

elektrycznego o masie do 2,5 kg – szt. 98 – jakie to aparaty? W dokumentacji ani opisach nie 

figurują. 

 

Odp. W każdej pozycji przedmiaru jest podany punkt ze Specyfikacji Technicznej, w którym 

opisano jak wykonać daną robotę i z jakiego materiału. Np. „pkt 19 Wymiana aparatu 

elektrycznego o masie do 2,5 kg – szt. 98. Charakterystyka Robót: ST-p.5.2.3. Zgodnie z 
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Szczegółową Specyfikacją Techniczną pkt 5.2.3 oznacza – Przełożenie istniejącego 

wyposażenia rozdzielni głównej zdemontowanej do projektowanej. 

Jest to więc przełożenie istniejących styczników, przekaźników, przetworników itp. w liczbie 

98 sztuk ze starej rozdzielni do nowej. 

 

3. W załączniku nr 8 do SIWZ - wizualizacja - pomiar pH - w dokumentacji brak pomiaru pH. 

 

Odp. Zamawiający usuwa zapis z załącznika nr 8 do SIWZ o pomiarze pH. W związku z 

powyższym dokonano modyfikacji treści SIWZ w zakresie załącznika nr 8 – pismo znak: 

ZFIiS. 271.2.4.2012.KP z dnia 05.03.2011r. 

 

Dotyczy pisma L.dz. 955/12 z dnia 01.03.2012r.  

 

1. Na rysunku 8 str. 11 pokazana jest sonda tlenowa oraz przetwornik tlenu. W przedmiarach 

brak pozycji o pomiarach parametrów chemicznych ścieków. Czy w/w urządzenia uwzględnić 

w wycenie? 

 

Odp. Na rysunku pokazano sondę tlenową służącą do pomiaru stężenia tlenu. Nie przewiduje 

się pomiaru innych czynników. Jest to istniejąca sonda. Nie należy uwzględniać tego 

urządzenia w wycenie. 

 

Dotyczy pisma L.dz. 956-1/12 z dnia 01.03.2012r.  

 

1.W opisie i SIWZ wymaga się  dostawy i montażu rury centralnej, koryt odprowadzających, 

koryta zbiorczego i rury  doprowadzającej do rury centralnej na starym  i nowym bloku, 

natomiast w kosztorysie wyspecyfikowany jest tylko 1 komplet tego wyposażenia. Prosimy o  

jednoznaczne określenie ile kompletów wyposażenia osadników wtórnych należy dostarczyć i 

zamontować.  

 

Odp. Należy dostarczyć i zamontować 1 komplet wyposażenia osadnika wtórnego. 

 

2.Ile zespołów odprowadzania kożucha należy dostarczyć i zamontować. W przedmiarze 

przewidziano tylko jedno takie urządzenie.  

 

Odp. Należy dostarczyć i zamontować 1 zespół odprowadzania kożucha. 

 

3.W przedmiarze przewidziano montaż „układu recyrkulacji wewnętrznej” – poz. 7 – 1kpl. w 

opisie do projektu mamy montaż 2 kpl. układu do recyrkulacji wewnętrznej. Prosimy o 

jednoznaczne podanie ilości tego wyposażenia.  

 

Odp. Należy wycenić montaż 1 kpl. układu recyrkulacji wewnętrznej. 

 

4.W przedmiarze nie ujęto wypalenia okien przelewowych  pomiędzy komorami nitryfikacji. 

Czy oferent powinien wycenić wypalenie takich okien.  

 

Odp. Oferent powinien wycenić wypalenie okien przelewowych pomiędzy komorami 

nitryfikacji. 

 

5.W przedmiarze brak pozycji wykonania połączenia kolektorów sprężonego powietrza do 

starego bloku. czy należy wycenić takie połączenie?  
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Odp. Należy wycenić wykonanie połączenia kolektorów sprężonego powietrza do starego 

bloku. 

 

6.W projekcie przewidziano przestawienie starej dmuchawy w nowe miejsce bez określenia 

ilości rurociągów i armatury. proszę podać szczegóły rozwiązania technicznego.  

 

Odp. Stara dmuchawa będzie przestawiona w nowe miejsce – koło separatora piasku w 

miejsce starej sprężarki i będzie służyć do napowietrzania ścieków dowożonych. Dmuchawa 

ta będzie podłączona do istniejących rurociągów i armatury. 

 

 

Dotyczy pisma L.dz. 956-2/12 z dnia 01.03.2012r.  

 

1. Jakie badania należy wykonać w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni?  

 

Odp. W ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni należy wykonać następujące 

badania ścieków surowych i oczyszczonych: temperatura, odczyn pH, BZT5, ChZT, azot 

amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany. 

Badania osadu: indeks osadu, sucha masa osadu oraz badania mikroskopowe osadu czynnego. 

 

2. Czy należy wycenić badania hałasu w środowisku i na stanowisku pracy?  

 

Odp. Nie należy wyceniać badań hałasu. 

 

3. Proszę podać czy należy zapewnić dostawę zbiornika koagulantu, a jeżeli tak to proszę 

podać wymagania techniczne dla tego zbiornika. 

 

Odp. Należy wycenić zespół dozowania koagulanta żelazowego PIX-111 ze zbiornikiem V=1 

m3 i pompą dozującą Q= 1 – 20 l/h.  

Zbiornik powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami – najlepiej dwupłaszczowy lub 

posadowiony w wannie odbierającej koagulant w przypadku rozszczelnienia. 

 

Dotyczy pisma L.dz. 948/12 z dnia 01.03.2012r.  

 

1. Zgodnie z wyjaśnieniami zamawiającego z dnia 24.02.2012r. za realizację przedmiotowego 

zadania przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Natomiast zapisy Wzoru umowy §2 pkt. 5 

(…) i kosztorysem wykonanym w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. 

Sugeruje to formę wynagrodzenia kosztorysową. 

Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z treści umowy. 

 

Odp. Za realizację przedmiotowego zadania przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zapisy 

§2 pkt. 5 projektu umowy zostały zmienione. W związku z powyższym dokonano 

modyfikacji treści SIWZ w zakresie załącznika nr 6 – Wzór umowy – pismo znak: ZFIiS. 

271.2.4.2012.KP z dnia 05.03.2011r. 

 

2. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja materiałowa w dziale specyfikacja 01. Poz. 19 

instalacja doprowadzenia powietrza do komory nitryfikacji pkt. 20 wykazano przepustnice 

międzykołnierzowe DN 50 Pn10 z napędem ręcznym w ilości 12 szt. Zakresu tego nie 

obejmuje przedmiar robót. Prosimy o jego uzupełnienie.  



5 

 

 

Odp. Zgodnie z pkt. 17 pkt. 1 SIWZ załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować 

jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty. W związku z tym, 

Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiarów robót. Zgodnie z obowiązującym 

wynagrodzeniem ryczałtowym, w cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty do 

realizacji przedmiotowego zadania.  

 

3. W załączniku do SIWZ opisany został System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni 

ścieków w technologii przewodowej, który nie został ujęty w przedmiarze robót. Prosimy o 

jego uzupełnienie. 

Odp. Zgodnie z pkt. 17 pkt. 1 SIWZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest określony zakres 

robót, dlatego Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiarów robót. W związku z 

powyższym System monitoringu należy obliczyć na podstawie kalkulacji własnej. Zgodnie z 

obowiązującym wynagrodzeniem ryczałtowym, w cenie oferty należy ująć wszystkie 

niezbędne koszty do realizacji przedmiotowego zadania.  

 

 

        Z poważaniem 

 

            Wójt Gminy Mokrsko 
              (-) Tomasz Kącki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


