Numer referencyjny zamówienia: JRP/1/2010

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap.“

Odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w oparciu o §19 pkt 2 i 3 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, udziela
odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania:
Treść pytania nr 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem, zwracamy się z prośbą, czy uwzględnione zostaną referencje na wykonane
obiekty o wydajności zbliżonej do wymaganych w warunkach przetargowych – np. 2 realizacje po 180 m3 i 1 200 m3.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający utrzymuje warunek udziału w przetargu określony w ust. V pkt 2 ppkt a) SIWZ w niezmienionej treści.
Treść pytania nr 2:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej rozebrania istniejącego pokrycia stropodachu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Rozebranie pokrycia dachowego zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu
Zamówienia.
Treść pytania nr 3:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania ocieplenia stropodachu styropianem FS-20 gr.
15 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Ocieplenie stropodachu zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.
Treść pytania nr 4:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania nowego pokrycia stropodachu z papy
termozgrzewalnej.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Pokrycie dachu zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.
Treść pytania nr 5:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej rozbiórki komina kotłowni.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29
tel. 85 873 30 32, 683 30 30, faks 85 873 30 34, e-mail: jrp@pwik-hajnowka.pl
www.pwik-hajnowka.pl
1

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Rozbiórka komina kotłowni została wykonana w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.
Treść pytania nr 6:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania wzmocnienia komina kotłowni.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Wzmocnienie komina kotłowni zostało wykonane w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.
Treść pytania nr 7:
Dotyczy projektu budowlanego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – II etap“: Branża budowlana –
prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania czapki betonowej zbrojonej na kominie.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Czapka betonowa na kominie została wykonana w I etapie modernizacji SUW i nie wchodzi do zakresu Zamówienia.
Treść pytania nr 8:
Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego technicznych Warunków Zasilania związanych z modernizacją
zasilania SUW wydanych przez Zakład Energetyczny.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Nie zostały wydane odrębne warunki zasilania w zastępstwie ZE dokonał wpisów uzgadniających na niektórych
kartach projektu. Ponieważ treść tych wpisów może być mało czytelna na udostępnionej dokumentacji technicznej
branży elektrycznej poniżej zamieszczamy ich treść:
Pod opisem uzupełnienia do projektu (str. 7); pkt 1.3.2 Instrukcja obsługi podczas awarii zasilania dla układu
przejściowego – rys. Nr 0.1.; Rys. nr 0.1; Rys. nr 0.1a: „Uzgodniono w zakresie współpracy agregatu i zasilaczy z
siecią ZEB S.A.”
Pod rys nr 0.2: „Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla
zasilania podstawowego u odbiorcy 03000101 uzgodniono z RE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/III.”
Pod rys nr 0.3: „Schemat układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej z zastosowaniem licznika LZQM dla
zasilania rezerwowego u odbiorcy 03000102 uzgodniono z RE Bielsk Podlaski Umowa Nr 51/III – uaktualnienie dla
zmiany gr. taryfowej z B21 na B23.”
Treść pytania nr 9:
Proszę o jasne określenie czy agregat prądotwórczy, o którym mowa w projekcie elektrycznym – Modernizacja SUW w
Hajnówce pkt. 1.3.1 Opis funkcjonowania SZR-u, wchodzi w skład postępowania przetargowego. Proszę o opis
techniczny agregatu jaki podlega wycenie, dokumentacja zawiera mało danych na ten temat.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Wymiana agregatu prądotwórczego nie wchodzi w zakres Zamówienia, należy wykonać automatykę SZR do
istniejącego agregatu TRKB 180/8 w oparciu o zawarte w dokumentacji projektowej opisy i schematy.
Treść pytania nr 10:
Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę
agregatu prądotwórczego.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Wymiana agregatu prądotwórczy nie wchodzi w zakres Zamówienia, wycenę automatyki SZR do istniejącego agregatu
TRKB 180/8 należy ująć w zakresie rozdzielni głównej RG.
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Treść pytania nr 11:
Proszę o jasne określenie czy prace związane z WLZ oraz linie kablowe na terenie SUW wchodzą w skład
postępowania przetargowego.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Prace związane z wykonaniem linii kablowych na zewnątrz budynku SUW nie wchodzą w zakres Zamówienia.
Treść pytania nr 12:
Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę WLZ
oraz linii kablowych na terenie SUW.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Prace związane z wykonaniem linii kablowych na zewnątrz budynku SUW nie wchodzą w zakres Zamówienia.
Treść pytania nr 13:
Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody. Proszę o jasne
określenie czy prace związane z tym punktem wchodzą w skład postępowania przetargowego.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce nie
wchodzą w zakres Zamówienia.
Treść pytania nr 14:
Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę prac
związanych z pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Prace opisane w pkt 1.6.1.1 Zasilanie ujęć wody projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce nie
wchodzą w zakres Zamówienia.
Treść pytania nr 15:
Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3
Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych. Proszę o jasne określenie czy prace związane z tymi punktami wchodzą
w skład postępowania przetargowego.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Prace związane z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych
wchodzą w zakres Zamówienia za wyjątkiem skrzynek przyłączeniowych SPU1 i SPU2.
Treść pytania nr 16:
Proszę o wskazanie lub dodanie w przedmiarze robót branży elektrycznej pozycji, w której należy ująć wycenę prac
związanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp ujęciowych.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Wycenę prac związanych z pkt 1.6.1.2 Sterowanie pracą ujęć oraz pkt 1.6.1.3 Mierzone parametry pracy pomp
ujęciowych należy ująć przy wycenie rozdzielni głównej RG.
Treść pytania nr 17:
Dotyczy projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce pkt 1.8 Instalacja odgromowa. Proszę o dołączenie
do dokumentacji technicznej brakującego rys. nr 8 schemat instalacji odgromowej.
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Odpowiedź na pytanie nr 17:
Dokumentacja projektowa nie zawiera schematu instalacji odgromowej (w opisie wzmianka o tym znalazła się
omyłkowo). Podstawą do wyceny jest opis zawarty w pkt 1.8 Instalacja odgromowa projektu elektrycznego oraz
przedmiary robót.
Treść pytania nr 18:
Ponieważ cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego a przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią
jedynie materiał pomocniczy zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wymaga dołączenia do oferty
wypełnionych kosztorysów ofertowych?
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych sporządzonych zgodnie z ust. IX SIWZ.
Kosztorys ofertowy posłuży Zamawiającemu do dokonania oceny zgodności oferty Wykonawcy z dokumentacją
projektową i wymaganiami SIWZ. W tym celu zgodnie z ust. IX pkt 8 SIWZ w pozycjach Kosztorysu ofertowego
dotyczących dostawy i montażu urządzeń oraz osprzętu Wykonawca oprócz wymaganych parametrów będących
opisem pozycji przedmiarowej dodatkowo winien podać typ urządzenia / osprzętu oraz nazwę producenta z
zastrzeżeniem dot. rozwiązań równoważnych zawartych w ust. III pkt. 3 SIWZ.
Treść pytania nr 19:
W związku z wieloma nieścisłościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót załączonym do SIWZ
wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. Umożliwi to Wykonawcom
przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizację robót
objętych niniejszym zamówieniem.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Opis przedmiotu zamówienia zawierający się w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, które są załączone do
SIWZ, jest wystarczający do przygotowania rzetelnej wyceny oraz właściwej oceny ryzyka. W ocenie Zamawiającego
niniejsze wyjaśnienia nie nakładają na Wykonawców dodatkowych obciążeń, które wymagałyby przesunięcia terminu
składania ofert. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert zawarty w SIWZ tj. 30.03.2010r. godz. 1200.
Treść pytania nr 20:
Dotyczy projektu budowlanego branża elektryczna „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce”. Proszę o
jasne określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzą prace związane z modernizacją ujęć wody,
mianowicie: montaż wodomierzy, czujników ciśnienia, sond zgodnie z pkt 1.6.1.3. Mierzone parametry pracy pomp
ujęciowych projektu elektrycznego oraz montaż nadajników radiowych, skrzynek sygnałowych, anten kierunkowych
zgodnie z pkt 1.6.1.4 Transmisja danych z ujęć wody do rozdzielni głównej projektu elektrycznego.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
W zakres Zamówienia nie wchodzą prace związane z modernizacją ujęć wody polegające na: montażu wodomierzy,
czujników ciśnienia, sond oraz montaż nadajników radiowych, skrzynek sygnałowych, anten kierunkowych.
Treść pytania nr 21:
Dotyczy projektu budowlanego branża technologiczna. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania
przetargowego wchodzi dostawa i montaż zestawu pomp sieciowych ZH-6xCR-90-3 zasilanych falownikiem.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zestaw hydroforowy został zamontowany w I etapie modernizacji SUW i jego dostawa i montaż nie wchodzi w zakres
niniejszego Zamówienia. W zakresie Zamówienia znajduje się natomiast automatyka istniejącego zestawu pompowego
zgodnie z pkt 1.5.4 Pompy sieciowe – projektu elektrycznego – Modernizacja SUW w Hajnówce.
Treść pytania nr 22:
Dotyczy projektu budowlanego branża technologiczna. Proszę o jasne określenie czy w skład postępowania
przetargowego wchodzą prace związane z modernizacją ujęć wody mianowicie: dostawa i montaż pomp głębinowych,
armatury i wyposażenia obudowy głowicy studziennej.
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Odpowiedź na pytanie nr 22:
W zakres Zamówienia nie wchodzą prace związane z modernizacją ujęć wody polegające na:dostawie i montażu pomp
głębinowych, armatury i wyposażenia obudowy głowicy studziennej.
Treść pytania nr 23:
Dotyczy projektu wykonawczego branża Instalacyjna ogrzewanie, wentylacja i kotłownia olejowa. Proszę o jasne
określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzą prace związane z wykonaniem kotłowni olejowej tj.
dostawa i montaż kotła olejowego oraz pozostałych elementów wyszczególnionych w punkcie 8 ww. opracowania –
Spis podstawowych elementów kotłowni.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
W zakres Zamówienia nie wchodzą prace związane z wykonaniem kotłowni olejowej tj. dostawa i montaż kotła
olejowego oraz pozostałych elementów wyszczególnionych w punkcie 8 projektu wykonawczego branża instalacyjna
ogrzewanie, wentylacja i kotłownia olejowa.

Hajnówka, dnia 26.03.2010r.

Zatwierdził:
mgr inż. Jerzy Aleksiejuk - Prezes Zarządu
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