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Celestynów, dn. 14.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnociśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś” – nr postępowania
RIZPiFZ.271.51.2019

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami:
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w zadania
Pytanie nr 1. W jaki sposób będą zasilane w energię elektryczną pompownie przydomowe (ok.
23 szt.), czy z sieci energetycznej, czy z instalacji elektrycznej właściciela posesji na której
zlokalizowana będzie pompownia?
Odpowiedź. Sieć kanalizacyjną należy projektować, jako grawitacyjną ze strefowymi
pompowniami ścieków. Na etapie koncepcji, w miejscach o niekorzystnej topografii terenu,
należy przewidzieć odprowadzenie ścieków do strefowej pompowni ścieków i następnie ich
przepompowanie do sieci kanalizacji grawitacyjnej za pomocą studni rozprężnych.
W indywidualnych przypadkach pompownie przydomowe należy zasilić z instalacji
elektrycznej właściciela posesji. Zasilanie w energię elektryczną nie stanowi zakresu
opracowania. Rozruch technologiczny przepompowni należy wykonać agregatem
prądotwórczym.
Pytanie nr 2. Odgałęzienia grawitacyjne Dz 160mm mają być wykonane do każdej posesji
tj. zabudowanej i niezabudowanej? W jaki sposób mają być zakończone tj. korkiem na granicy
posesji, czy też studzienką inspekcyjną d=425 mm na terenie posesji?
Odpowiedź. Przykanaliki grawitacyjne należy doprowadzić do każdej zabudowanej
nieruchomości i zakończyć korkiem PVC na granicy działki.
Pytanie nr 3. Czy w zakres wykonania wchodzi też przełączenie instalacji wewnętrznej
kanalizacyjnej z budynku do nowo wykonanego przyłącza?
Odpowiedź. Przełączenie instalacji kanalizacyjnej do przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi
zakresu przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 4. Czy w zakres wykonania wchodzi też likwidacja zbiorników bezodpływowych
(szamb) po wykonaniu kanalizacji?
Odpowiedź. Zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje likwidacji zbiorników
bezodpływowych (szamb) po wykonaniu kanalizacji.
Pytanie nr 5. Do wykonania jest 8 kpl. pompowni sieciowych. W jaki sposób teren pompowni
ma być zagospodarowany (ogrodzenie, utwardzenie terenu, oświetlenie, przyłącze
wodociągowe, itp.)
Odpowiedź. Pompownie sieciowe należy wykonać zg. z pkt. 9 SIWZ. Agregat prądotwórczy
będzie stanowił wyposażenie jedynie strefowej pompowni ścieków przy ul. Strażackiej.
Pytanie nr 6. Odgałęzienia ciśnieniowe Dz90 mają być wykonane do wszystkich posesji.
Czy chodzi o te posesje, z których nie można odebrać ścieków grawitacyjnie? Czy mają być
wykonane do granicy posesji, czy na teren posesji?
Odpowiedź. Przyłącza kanalizacji ciśnieniowej należy projektować jedynie w wyjątkowych
przypadkach i zakończyć przydomowa pompownią ścieków na terenie zabudowanej działki.
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