
ZP.341-36/12/2009       Sobótka, dnia 29.10.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodoci ągu
Ksi ęginice-Sulistrowice”

Działając  zgodnie  z  art.  38  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych,  Przedsiębiorstwo  Usług Inwestycyjnych  „Inwest-Projekt”  Sp.  z  o.o.  w
Wałbrzychu,  w  imieniu  Gminy  Sobótka  ul.  Rynek  1,  55-050  Sobótka  udziela
informacji  na  postawione  zapytania  do  SIWZ  przedmiotowego  postępowania
przetargowego:

Odpowiedzi na pytania nr 5 do SIWZ:
Pytanie 1 
W związku z zapisem w dokumentacji  technicznej „Przebudowa stacji  uzdatniania
wody w Świątnikach wraz z infrastrukturą techniczną” pkt 1.4 Technologia – Stacja
Uzdatniania Wody, który brzmi:
„Przewiduje się wymianę jednej z pomp na pompowni II stopnia (pompa W16P), oraz
remont jednej pompy KSB typ OMEGA 100-310 B i wymianę silnika na 90 kW”
proszę o:

1. podanie  producenta  pompy  W16P  lub  jej  parametrów:  wydajności,
wysokości, podnoszenia, masę, moc silnika,

2. podanie zakresu remontu pompy typ OMEGA 100-310B

Odpowied ź:
1. W stacji  SUW Świątniki  na dzień  obecny wymienione są  dwie  z trzech

pomp  sieciowych  (pompownia  II  stopnia)  str.46,  49  projektu,  dlatego  naleŜy
wymienić  trzecią  pompę  (istniejąca  wyeksploatowana  pompa  W16P)  –
urządzenie  musi  być  kompatybilne  z  istniejącym  systemem  (istniejące  nowe
pompy  to  KSB  OMEGA  100-310B  z  silnikiem  90kW  szt.  2  o  parametrach
wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia 128 mH2O z urządzeniem softstart
-  urządzenie  nie  wymaga  falownika).  Zaleca  się  równieŜ  wymianę  stalowych
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rurociągów sieciowych pomp II stopnia. Wszystkie elementy winny zabezpieczać
pompy przed suchobiegiem w tym np. wodomierze z detekcją pustej rury. Proszę
o  potwierdzenie  stanu  istniejącego  u  zarządcy  SUW.  Zamawiający  zastrzegł
konieczność zapoznania się z obiektami.

2. W stacji  SUW Świątniki  na dzień  obecny wymienione są  dwie  z trzech
pomp  sieciowych  (pompownia  II  stopnia)  str.46,  49  projektu,  dlatego  naleŜy
wymienić  trzecią  pompę  (istniejąca  wyeksploatowana  pompa  W16P)  –
urządzenie  musi  być  kompatybilne  z  istniejącym  systemem  (istniejące  nowe
pompy  to  KSB  OMEGA  100-310B  z  silnikiem  90kW  szt.  2  o  parametrach
wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia 128 mH2O z urządzeniem softstart
-  urządzenie  nie  wymaga  falownika).  Zaleca  się  równieŜ  wymianę  stalowych
rurociągów sieciowych pomp II stopnia. Wszystkie elementy winny zabezpieczać
pompy przed suchobiegiem w tym np. wodomierze z detekcją pustej rury. Proszę
o  potwierdzenie  stanu  istniejącego  u  zarządcy  SUW.  Zamawiający  zastrzegł
konieczność zapoznania się z obiektami.

Odpowiedzi na pytania nr 6 do SIWZ:
Pytanie 1 
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach
wraz  z  infrastrukturą  techniczną”  –  branŜa  budowlana:  w  pozycji  42  konstrukcje
podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg – belka wciągarki ręcznej
obmiar wynosi 0,180 t według projektu obmiar ten powinien wynosić 0,240 t. Proszę
o poprawienie obmiaru w ww. pozycji.
 
Odpowied ź:
Obmiar jest prawidłowy. NaleŜy przyjąć dwuteownik 220.

Pytanie 2
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach
wraz  z  infrastrukturą  techniczną”-  branŜa  budowlana  brakuje  pozycji  dotyczącej
ułoŜenia kostki betonowej cementowej gr.  8 cm. Proszę  o dodanie do przedmiaru
pozycje dla ww. prac.

Odpowied ź:
Przyjąć jak w przedmiarze w pozycji analogicznej nr 74 z uwagą: kostka betonowa 8
cm - zamiast podbudowy betonowej gr. 12 cm. 
Wykonać warstwy w grubości jak w przedmiarze kolejno: piasek 17cm, tłuczeń 21cm,
piasek 3cm. Kostka betonowa 8 cm (zamiast podbudowy betonowej gr. 12 cm).

Pytanie 3 
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach
wraz z infrastrukturą techniczną”- branŜa budowlana: w pozycji 77 brakuje krotności
x 2 przy podbudowie z kruszywa łamanego według projektu powinna być to warstwa
30 cm w przedmiarze jest 21 cm. Proszę poprawienie obmiaru dla ww. pozycji.
Odpowied ź:
Przyjąć jak w przedmiarze.
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Pytanie 4 
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach
wraz  z  infrastrukturą  techniczną”-  branŜa  budowlana:  brakuje  pozycji  dotyczącej
obramowania nawierzchni placów manewrowych i dojazdu z krawęŜników na ławie
betonowej. Proszę dodać do przedmiaru pozycje dla ww. prac.
Odpowied ź:
Proszę uwzględnić w wycenie 47 mb krawęŜników betonowych wystających o wym.
15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej na ławie pod krawęŜniki  betonowej
zwykłej.

Pytanie 5 
Dotyczy projektu budowlanego „Budowa stacji uzdatniania wody w Sulistrowiczkach
wraz z infrastrukturą techniczną”- branŜa budowlana: brakuje pozycji związanych z
dociepleniu ścian budynku stacji. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycje dla ww.
prac.
Odpowied ź:
Przedmiar prawidłowy, zaprojektowano ściany jednorodne.

Pytanie 6
Proszę o uzupełnienie dokumentacji branŜy budowlanej i zamieszczenie rysunków:

- istniejącego szamba do likwidacji,
- ogrodzenia i bramy,
- przekroju przez nawierzchnię placów manewrowych i dojazdu.

Odpowied ź:
Dokumentacja nie wymaga uzupełnienia, bowiem są to typowe roboty (wykonać na
podstawie dokumentacji i poniŜszego opisu):

3. Istniejące szambo do rozbiórki trzykomorowe z kręgów z rzędnymi jak na
mapie. Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami.

4. Ogrodzenie metalowe wraz bramą widoczne w rzucie zagospodarowania:
Wysokość ogrodzenia i bramy 180cm. Ogrodzenie o rozstawie w osiach
słupków max 210cm, słupki  dn 76 kotwione w betonowym fundamencie
wylewanym w gruncie na głębokość 50cm, Brama dwudzielna z furtką na
słupkach  dn  100  (otwierane  do  wewnątrz),  szerokość  bramy  w  osiach
380cm, szerokość furtki w osiach 100 cm, wrota z furtką z siatki w ramach
z kątowników 45x5 z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

5. Wykonać  warstwy  w grubości  jak  w przedmiarze kolejno:  piasek 17cm,
tłuczeń  21cm, piasek 3cm. Kostka betonowa 8 cm (zamiast podbudowy
betonowej  gr.  12  cm).  Wykonać  po  obwodzie  krawęŜniki  betonowe
wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej na ławie
pod krawęŜniki betonowej zwykłej.

Pytanie 7
Dotyczy projektu budowlanego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Świątnikach
wraz z infrastrukturą techniczną”- Instalacje elektryczne pkt 6 – Instalacje zasilające
pompy wodne w punkcie mowa o softstarcie, poprzez który zasilona zostanie pompa
awaryjna o mocy 90 kW zaś w pkt. 11 – Ochrona przeciwporaŜeniowa i połączenia
wyrównawcze  projektu  budowlanego  „Przebudowa  Stacji  Uzdatniania  Wody  w
Świątnikach  wraz  z  infrastrukturą  techniczną”  –  Instalacje  elektryczne  mowa  o
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falowniku  dla  pompy  rezerwowej.  Proszę  o  jednoznaczne  określenie,  jakie
urządzenie elektryczne, przeznaczone do zasilania pompy awaryjnej – rezerwowej
naleŜy ująć w wycenie.

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych,  dlatego  naleŜy  przyjąć  jedno  urządzenie  softstart  -  urządzenie  nie
wymaga  falownika  –  urządzenie  musi  być  kompatybilne  z  istniejącym  systemem
(istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z silnikiem 90kW szt.  2 o parametrach
wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia 128 mH2O).

Pytanie 8
Dotyczy zestawienia materiałów przedmiaru robót „Przebudowa Stacji  Uzdatniania
Wody” Świątniki  poz. 299. Proszę  o wskazanie pozycji  przedmiaru robót, w której
naleŜy ująć w wycenie softstart, o którym mowa w tej pozycji.

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych,  dlatego  naleŜy  przyjąć  jedno  urządzenie  softstart  -  urządzenie  nie
wymaga  falownika  –  urządzenie  musi  być  kompatybilne  z  istniejącym  systemem
(istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z silnikiem 90kW szt.2  o  parametrach
wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia 128 mH2O).

Pytanie 9 
Dotyczy zestawienia materiałów przedmiaru robót „Przebudowa Stacji  Uzdatniania
Wody” Świątniki  poz. 300. Proszę  o wskazanie pozycji  przedmiaru robót, w której
naleŜy ująć w wycenie falownik, o którym mowa w tej pozycji 

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych,  dlatego  naleŜy  przyjąć  jedno  urządzenie  softstart  -  urządzenie  nie
wymaga  falownika  –  urządzenie  musi  być  kompatybilne  z  istniejącym  systemem
(istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z silnikiem 90kW szt.  2 o parametrach
wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia 128 mH2O).

Odpowiedzi na pytania nr 7 do SIWZ:
Pytanie 1 
Przebudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Świątnikach,  opis  techniczny  –  Instalacje
sanitarne dział 1.4 Technologia przewiduje wymianę jednej z pomp na pompowni II
stopnia (pompa W16P) Prosimy o podanie parametrów pracy dla wymienianej pompy
oraz określenie przykładowego typu pompy.

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych str.46, 49, dlatego naleŜy wymienić trzecią pompę – urządzenie musi być
kompatybilne z istniejącym systemem (istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z
silnikiem 90kW szt. 2 o parametrach wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia
128 mH2O z urządzeniem softstart - urządzenie nie wymaga falownika). Zaleca się
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równieŜ  wymianę  stalowych  rurociągów  sieciowych  pomp  II  stopnia.  Wszystkie
elementy winny zabezpieczać pompy przed suchobiegiem w tym np. wodomierze z
detekcją  pustej rury.  Proszę  o potwierdzenie stanu istniejącego u zarządcy SUW.
Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami.

Pytanie 2
Przebudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Świątnikach,  opis  techniczny  –  Instalacje
sanitarne dział 1.4 Technologia przewiduje remont jednej pompy KSB OMEGA 100-
310B i wymianę silnika na 90 kW. Prosimy o opisanie dokładnego zakresu remontu
pompy  KSB  (jakie  elementy  podlegają  odnowieniu,  jakie  wymianie  itp.)  oraz
określenie podstawowych danych nowego silnika 90 kW z podaniem przykładowego
typu. 

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych str.46,49, dlatego naleŜy wymienić trzecią pompę – urządzenie musi być
kompatybilne z istniejącym systemem (istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z
silnikiem 90kW szt. 2 o parametrach wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia
128 mH2O z urządzeniem softstart - urządzenie nie wymaga falownika). Zaleca się
równieŜ  wymianę  stalowych  rurociągów  sieciowych  pomp  II  stopnia.  Wszystkie
elementy winny zabezpieczać pompy przed suchobiegiem w tym np. wodomierze z
detekcją  pustej rury.  Proszę  o potwierdzenie stanu istniejącego u zarządcy SUW.
Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami.

Pytanie 3 
Stacja Uzdatniania Wody w Świątnikach wyposaŜona jest w istniejący zestaw pomp
sieciowych składających się z trzech sztuk agregatów pompowych, z których jeden
podlega wymianie, drugi naleŜy wyremontować łącznie z wymianą silnika, natomiast
trzeci  agregat  pozostaje  bez  zmian.  Prosimy  o  potwierdzenie  postawionego
załoŜenia gdyŜ dokumentacja projektowa nie wyjaśnia tego w jednoznaczny sposób. 

Odpowied ź:
W  stacji  SUW  Świątniki  na  dzień  obecny  wymienione  są  dwie  z  trzech  pomp
sieciowych str.46,49, dlatego naleŜy wymienić trzecią pompę – urządzenie musi być
kompatybilne z istniejącym systemem (istniejące pompy KSB OMEGA 100-310B z
silnikiem 90kW szt. 2 o parametrach wydajności 210m3/h i wysokości podnoszenia
128 mH2O z urządzeniem softstart - urządzenie nie wymaga falownika). Zaleca się
równieŜ  wymianę  stalowych  rurociągów  sieciowych  pomp  II  stopnia.  Wszystkie
elementy winny zabezpieczać pompy przed suchobiegiem w tym np. wodomierze z
detekcją  pustej rury.  Proszę  o potwierdzenie stanu istniejącego u zarządcy SUW.
Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami.

Pytanie 4 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile sztuk pomp płuczących naleŜy zastosować
na Stacji Uzdatniania Wody Świątniki.

Odpowied ź:
W projekcie str. 48 przewidziano jedną pompę. Zaleca montaŜ urządzenia z łatwym
dostępem do serwisu krajowego.
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Pytanie 5 
Prosimy  o  jednoznaczną  odpowiedź  ile  sztuk  dmuchaw  płuczących  naleŜy
zastosować na Stacji Uzdatniania Wody Świątniki. 

Odpowied ź:
W projekcie  str.  48  przewidziano  jedną  dmuchawę.  Zaleca  montaŜ  urządzenia  z
łatwym dostępem do serwisu krajowego

Pytanie 6
Prosimy  o  podanie  punktu  pracy:  wydajności  oraz  wysokości  podnoszenia  dla
zastawu hydroforowego w Księginicach Małych z określeniem tych parametrów dla
pracy bez pompy rezerwowej. 

Odpowied ź:
Wymagana max. wydajność przy pracy dwóch pomp na cele p.poŜ. to 10 ltr/s, czyli
36m3/h i wysokość podnoszenia min. 90mH2O. Zestaw winien się składać z trzech
pomp, z których jedna jest pompą  rezerwową  oraz kompletną  szafką  sterowniczo
zasilającą  z  falownikiem.  Pompy  mogą  być  sterowane  za  pomocą  jednej
przetwornicy częstotliwości wg str. 24 i 25.

Pytanie 7
Prosimy  o  informację  czy  zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  zestawu
hydroforowego  w  Księginicach  Małych  w oparciu  o  trzy  pompy np.  typu  CR15-9
sterowane jedną zewnętrzną przetwornicą częstotliwości. 

Odpowied ź:
Wymagana max. wydajność przy pracy dwóch pomp na cele p.poŜ. to 10 ltr/s, czyli
36m3/h i wysokość podnoszenia min. 90mH2O. Zestaw winien się składać z trzech
pomp, z których jedna jest pompą  rezerwową  oraz kompletną  szafką  sterowniczo
zasilającą  z  falownikiem.  Pompy  mogą  być  sterowane  za  pomocą  jednej
przetwornicy częstotliwości wg str. 24 i 25.

Pytanie 8
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych  o  rysunki  istniejącej  pompowni
wody w Księginicach Małych z naniesieniem projektowanego zestawu pompowego,
gdyŜ brak opisanych danych uniemoŜliwia wycenę tego zakresu robót.

Odpowied ź:
Dokumentacja nie wymaga uzupełnienia, bowiem są to typowe roboty (wykonać na
podstawie dokumentacji i poniŜszego opisu):

• Wymienić istniejący zestaw hydroforowy.
• Zamawiający zastrzegł konieczność zapoznania się z obiektami.

Odpowiedzi na pytania nr 8 do SIWZ:
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie zakresu prac remontowych dot.  zbiornika wody czystej  i
odstojnika opisanych w przedmiarze robót:  „Przebudowa Stacji  Uzdatniania Wody
dz. nr 35 obręb Świątniki” – branŜa budowlano-konstrukcyjna – podrozdz. 1.8 i 1.9.
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Odpowied ź:
Potwierdzamy  zakres  tych  prac.  Zakres  prac  obejmuje  odświeŜenie  lub  naprawę
elementów zewnętrznych w zakresie zbiornika wody czystej.  W zakresie osadnika
popłuczyn  naprawa  elementów zewnętrznych  (jest  to  zbiornik  otwarty)  posadzka,
spękania  itp.,  a  na  odpływie  demontaŜ  istniejących  elementów  i  zastąpienie
przepustnicą  -  zapadką  typu  stawowego  z  uwagi  za  zamarzanie  i  zniszczenie
istniejących zasuw dn 150 x 2 szt. 

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr GraŜyna Szymańska
Sekretarz Miasta i Gminy
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