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    WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/10. Nazwa 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami w Wiercicy Gmina Przyrów 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie nr 1 
Część przedmiotowego zakresu robót będzie wykonywana w drodze gminnej. 
Czy Gmina Będzie pobierała opłaty za roboty prowadzone w pasie drogowym? 
Odp. 
Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Pytanie nr 2 
JeŜeli Gmina będzie pobierała opłaty za roboty w pasie drogowym, to proszę o przekazanie 
Uchwały w sprawie wysokości opłat dla poszczególnego zajęcia pasa drogowego. 
Odp. 
Gmina nie będzie pobierała opłat, w związku z powyŜszym nie przekazuje się Uchwały w 
sprawie opłat. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokładnych danych technicznych wraz z 
rysunkami dla przepompowni ścieków 
Odp. 
Rysunki wraz z danymi technicznymi zostały zamieszczone na stronie internetowej, pozostałe 
uzupełnienia będą zamieszczone w dniu dzisiejszym. 
 
Pytanie nr 4 
W kosztorysie kanalizacji grawitacyjnej ujęto pozycję o nr 70, cytuję: „Próby szczelności 
kanałów lub inspekcja telewizyjna”. 
Proszę o jasne określenie, co naleŜy przyjąć do wyceny: próby szczelności czy telewizję. 
Odp. 
Do wyceny naleŜy przyjąć inspekcje telewizyjną. 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający w dokumentacji przetargowej (przedmiary robót, dokumentacja przetargowa, 
STWiOR) określił podstawowe parametry techniczne dla agregatu prądotwórczego 
niezbędnego do zasilania przepompowni w momencie przerwy w dostawie energii przez 
TAURON Energia S.A. 
UwaŜamy, iŜ dla przewidzianej minimalnej mocy agregatu (7kW lub więcej) podane 
parametry są grubo przesadzone. Agregat o mocy rzędu 7-10kW moŜe być spokojnie 



załadowany przez dwie osoby na samochód dostawczy bez potrzeby mocowania go na 
przyczepce. Proponowane rozwiązanie niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji. 
Odp.  
Agregat o mocy minimum 7kW bez montaŜu na przyczepce. 
 
Prosimy o ponowne zweryfikowanie załoŜeń oraz dodatkowo odpowiedź na pytania 
niezbędne do prawidłowego doboru urządzenia: 
− na jakie paliwo przewidziany jest agregat (benzyna/olej napędowy)? 
Odp. 
Agregat przewidziany na benzynę. 
− Czy agregat powinien być obudowany? 
Odp. 
Agregat nie będzie obudowany. 
− Czy agregat powinien być wyposaŜony w automatykę AVR lub inny system do 
stabilizacji parametrów napięcia wyjściowego? 
Odp. 
 Tak, na 3 fazy. 
− Jaki typ odpalania urządzenia przewiduje Zamawiający (rozrusznik/linka)?   
Odp. 
Zamawiający przewiduje rozrusznik i linkę 
  
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
W związku z faktem, Ŝe udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. 
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian.  
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