
 

 

Nr postępowania ZP.271.12.2017                                                             Suchy Dąb, 17.08.2017 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1 

 
                       
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 
Prawa Zamówień Publicznych  na realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem 
dofinansowanym  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. 
Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Pytania: 

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie modułów tłoczni z innego materiału niż jest to 

określone w dokumentacji technicznej, np. PEHD? 

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów tłoczni z innej grubości stali niż 

określona w dokumentacji technicznej, tj.5 mm? 

3. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne pomp bezpośrednio 

montowanych do modułu tłoczni? 

4. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez montażu zasuwy odcinającej przed i za 

układem pompowym? 

5. Jakiego typu pompy powinny być zainstalowane w tłoczniach oraz pompowniach? 

6. Jakiej konstrukcji separatory powinny być zastosowane w tłoczniach ścieków? 

7.  Czy zamawiający dopuszcza instalację zaworów zwrotnych na grawitacji wewnątrz 

separatora lub wewnątrz modułu tłoczni ? 

8. Czy tłocznia jako całość powinna posiadać oznaczenie CE zgodnie z PN-EN 12050-1? 

 
Odpowiedzi:  

1. Moduły tłoczni należy wykonać zgodnie z wymogami STWiOR. 

2. Moduły tłoczni należy wykonać zgodnie z wymogami STWiOR. 

3. Zamawiający nie precyzuje szczegółowego wymogu w tym zakresie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza  rozwiązania bez montażu zasuwy odcinającej przed i za 

układem pompowym 

5. Parametry pomp zgodnie z zapisami STWiOR. 



 

6. Wymogi w zakresie separatorów zgodnie z zapisami STWiOR. 

7. Zamawiający dopuszcza instalację zaworów zwrotnych na grawitacji wewnątrz 

separatora lub wewnątrz modułu tłoczni. 

8. Brak takiego wymogu. 

 

                                                                                                  Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano 2 egz. 
Egz.1 – a/a 
Egz.2 – adresat 
 
Sporządziła: Katarzyna Górska 


