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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem
tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków 

w Wierzenicy, Gmina Swarzędz”

Do siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Na  podstawie  badań  geotechnicznych  stwierdza  się  występowanie  zwierciadła  wody  gruntowej  na
głębokości 1,5 m. W związku z tym odwodnienie zaproponowane przez Zamawiającego w postaci drenażu
jest w naszej ocenie niewystarczające (konieczność obniżenia zwierciadła wody gruntowej o około 1,5 m).
Czy w związku z powyższym w ofercie należy ująć odwodnienie igłofiltrami?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów.

Zapytanie nr 2
Po czyjej stronie jest opróżnienie istniejących szamb przy włączeniu do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej? Jeśli po stronie Wykonawcy zwracamy się z prośba o podanie wymiarów oraz miejsca odwozu
nieczystości, a także stawki opłaty za utylizację.
Nadmieniamy, iż zgodnie z Art. 29.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje
się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”
Odpowiedź nr 2
Opróżnienie szamb jest po stronie mieszkańców w terminie uzgodnionym z wykonawcą.

Zapytanie nr 3
Po  czyjej  stronie  jest  likwidacja  istniejących  szamb? Jeżeli  likwidacja  leży  po  stronie  Wykonawcy to
poprosimy o dokładne określenie zakresu robót.
Z się również z prośba o podanie wymiarów oraz miejsca odwozu zdemontowanych elementów, a także
stawki opłaty za utylizację.
Nadmieniamy, iż zgodnie z Art. 29.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje
się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”
Odpowiedź nr 3
Likwidacja szamb jest po stronie właścicieli szamb.

Zapytanie nr 4
Kto będzie docelowo użytkownikiem oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź nr 4
Użytkownikiem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Zapytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, iż koszt serwisowania oczyszczalni i przepompowni w okresie gwarancyjnym
przez autoryzowany serwis leży po stronie Zamawiającego.  
Odpowiedź nr 5
Koszt serwisowania oczyszczalni  i  przepompowni w okresie gwarancyjnym przez autoryzowany serwis
leży po stronie wykonawcy robót.

Zapytanie nr 6
Po czyjej stronie jest koszt przeprowadzenia badań archeologicznych.
Odpowiedź nr 6
Koszt badań archeologicznych pokrywa wykonawca robót.



Zapytanie nr 7
Prosimy  o  podanie  szczegółowych  wytycznych  dotyczących  monitoringu  przepompowni  i  oczyszczalni
przez  AQUANET S.A.  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  ZGK w Swarzędzu  w dniu
08.10.2013:
pompownia  ścieków  jak  i  oczyszczalnia  powinna  być  przystosowana  do  monitoringu  z  urządzeniami
AQUANET S.A. Szczegóły uzgodni projektant na etapie projektowania w ZGK Swarzędz.
Odpowiedź nr 7
Pompownie i oczyszczalnię wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym w ZGK Swarzędz.

Zapytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże
się  doświadczeniem  w  wykonaniu  trzech  oczyszczalni  ścieków  biologiczno  –  mechanicznych,  
w których wykorzystywane są procesy biologiczne oczyszczania ścieków.
Odpowiedź nr 8
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile każda z tych oczyszczalni będzie obsługiwała co
najmniej 150 RLM.
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 (podpis Kierownika Zamawiającego)


