
                  

Zawady,  dnia  10 grudnia  2019 r.   

ZP. 271.05.2019 

 

Do: 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, 

Wąsosz Górny, gmina Popów”   

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 09.12.2019 r. działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

Pytanie :   

W rozdziale 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił, że przedmiot 

zamówienia obejmuje „Budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1742,43 m z rur 

pełnych litych PVC Ø 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm”. Z przedmiaru robót wynika, że długość 

kanału sanitarnego z rur PVC Ø 0,20 m wynosi 1593,1 m, natomiast zliczając długość kanału 

zgodnie z opisem Zamawiającego w punkcie 3.2 SIWZ, „Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia 

rozprężna SR2 w miejscowości Wąsosz Dolny, a miejscem zakończenia budowy jest sięgacz S82 

(dz. Nr 180/5) w miejscowości Wąsosz Górny” otrzymujemy długość kanału 1553,9 m. 

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia, prosimy o doprecyzowanie, które odcinki 

wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia oraz o modyfikację przedmiarów robót 

Odpowiedź: 

Zamawiający precyzuje: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz 
Dony, Wąsosz Górny, gmina Popów obejmująca: 

• Budowę  kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 882,50 m  z rur pełnych (litych)    
PVC Ø 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm. 

• Budowę  kanału sanitarnego tłocznego o dł.  1 469,50 m  z rur PE Ø 90 mm / 5,4 mm. 
• Przyłącza kanalizacyjne -  44 szt. przyłączy zakończonych studniami połączeniowymi 

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długości do pierwszej studni SP / do 
granicy działki 565,20 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m 
(lite). 

• Przepompownia ścieków P2: Projekt zakłada budowę przepompowni ścieków  
w m. Wąsosz Górny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym. 

Przepompownia P2 będzie zbierała ścieki bytowo-gospodarcze z budynków położonych  
z miejscowości Wąsosz Górny i Wąsosz Dolny. Zebrane ścieki będą przetłoczone za pomocą 
kanału sanitarnego tłocznego do studni rozprężnej SR2, skąd odpłyną kanałem sanitarnym 
grawitacyjnym do przepompowni P1. 
Podstawowe parametry przepompowni P2: 



- zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokości 7,16 m 
- pompy zatapialne: 17 kW 
- Qmax = 2,89 dm3/s 
- przyłącze energetyczne. 

• Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ w zakresie: 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  przed zmianą: 

 
Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz 
Dony, Wąsosz Górny, gmina Popów obejmująca: 

• Budowę  kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 742,43 m  z rur pełnych (litych)    
PVC Ø 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm. 

• Budowę  kanału sanitarnego tłocznego o dł.  1 469,50 m  z rur PE Ø 90 mm / 5,4 mm. 
• Przyłącza kanalizacyjne -  41 szt. przyłączy zakończonych studniami połączeniowymi 

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długości do pierwszej studni SP / do 
granicy działki 540,70 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m 
(lite). 

• Przepompownia ścieków P2: Projekt zakłada budowę przepompowni ścieków  
w m. Wąsosz Górny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym. 

Przepompownia P2 będzie zbierała ścieki bytowo-gospodarcze z budynków położonych  
z miejscowości Wąsosz Górny i Wąsosz Dolny. Zebrane ścieki będą przetłoczone za pomocą 
kanału sanitarnego tłocznego do studni rozprężnej SR2, skąd odpłyną kanałem sanitarnym 
grawitacyjnym do przepompowni P1. 
Podstawowe parametry przepompowni P2: 
- zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokości 7,16 m 
- pompy zatapialne: 17 kW 
- Qmax = 2,89 dm3/s 
- przyłącze energetyczne. 

• Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 
 
UWAGA: 
Załączona dokumentacja projektowa dotyczy wykonania całości przedmiotowego zadania, 
natomiast przedmiot zamówienia obejmuje część miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny, 
których zakres został ujęty w załączonych przedmiarach.   
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 
techniczną: projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej i uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na 
użytkowanie/pozwolenia konieczne do użytkowania zrealizowanych obiektów. 
 
3.2 Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

 
1) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia rozprężna SR2 w miejscowości Wąsosz Dolny,  

a  miejscem zakończenia budowy jest sięgacz S82  (dz. Nr 180/5) w miejscowości 
Wąsosz Górny.   

2) Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem wszystkich przepompowni  
i oczyszczalni ścieków. Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane  
w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu 



wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Popów. Oprogramowanie nowych przepompowni 
ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę 
systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na 
istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej. Inwestor zastrzega, że 
istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również 
możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania  
i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. 

3) W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie jest kolejnym etapem realizacji 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Popów na podstawie otrzymanego 
pozwolenia na budowę nr 110/18,  zachodzi konieczność kontynuacji przez Wykonawcę 
dziennika budowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz 
Dolny i Wąsosz Górny. 

 

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia  otrzymuje brzmienie: 
 

Rozdział 3 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości 
Wąsosz Dony, Wąsosz Górny, gmina Popów obejmująca: 

• Budowę  kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 882,50 m  z rur pełnych (litych)    
PVC Ø 0,20 m o grubości ścianek 5,9 mm. 

• Budowę  kanału sanitarnego tłocznego o dł.  1 469,50 m  z rur PE Ø 90 mm / 5,4 mm. 
• Przyłącza kanalizacyjne -  44 szt. przyłączy zakończonych studniami połączeniowymi 

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długości do pierwszej studni SP / do 
granicy działki 565,20 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m 
(lite). 

• Przepompownia ścieków P2: Projekt zakłada budowę przepompowni ścieków w m. 
Wąsosz Górny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym. 

Przepompownia P2 będzie zbierała ścieki bytowo-gospodarcze z budynków położonych  
z miejscowości Wąsosz Górny i Wąsosz Dolny. Zebrane ścieki będą przetłoczone za pomocą 
kanału sanitarnego tłocznego do studni rozprężnej SR2, skąd odpłyną kanałem sanitarnym 
grawitacyjnym do przepompowni P1. 
Podstawowe parametry przepompowni P2: 
- zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokości 7,16 m 
- pompy zatapialne: 17 kW 
- Qmax = 2,89 dm3/s 
- przyłącze energetyczne. 

• Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 
 
UWAGA: 
Załączona dokumentacja projektowa dotyczy wykonania całości przedmiotowego zadania, 
natomiast przedmiot zamówienia obejmuje część miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz 
Górny,  których zakres został ujęty w załączonych przedmiarach.   
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 
techniczną: projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej i uzyskać w imieniu zamawiającego  pozwolenie na 
użytkowanie/pozwolenia konieczne do użytkowania zrealizowanych obiektów. 
 
3.2 Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 



 
4) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia rozprężna SR2 w miejscowości Wąsosz 

Dolny, a  miejscem zakończenia budowy jest studnia kanalizacyjna SK82    
w miejscowości Wąsosz Górny.   

5) Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem wszystkich przepompowni  
i oczyszczalni ścieków. Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane  
w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Popów. Oprogramowanie nowych przepompowni 
ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę 
systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na 
istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej. Inwestor zastrzega, że 
istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również 
możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania  
i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. 

6) W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie jest kolejnym etapem realizacji 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Popów na podstawie otrzymanego 
pozwolenia na budowę nr 110/18,  zachodzi konieczność kontynuacji przez Wykonawcę 
dziennika budowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz 
Dolny i Wąsosz Górny. 

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w SIWZ w zakresie 
terminu składania ofert : 

Punkt 14.10 przed zmianą: 

Punkt.14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 

GMINA POPÓW 
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części 

miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”   

NIE OTWIERAĆ PRZED 12-12-2019 r. godz. 10.30”   

Punkt 14.10 otrzymuje brzmienie 

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 

GMINA POPÓW 
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

„Oferta przetargowa na postępowanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części 

miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”   

  „NIE OTWIERAĆ PRZED 16-12-2019 r. godz. 10.30”      
     

 



Rozdział 16 przed zmianą: 

Rozdział 16 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 12 (Biuro podawcze)-do dnia 

12-12-2019 r. do godz. 10:00 . 
16.2 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 12-12-2019r. o godz. 1030 w siedzibie 

Zamawiającego Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów – sala 
konferencyjna. 

16.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
www.bip.gminapopow.pl  informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.          

Rozdział 16 otrzymuje brzmienie : 

Rozdział 16 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
16.5 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 12 (Biuro podawcze)-do dnia 

16-12-2019 r. do godz. 10:00 . 
16.6 Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
16.7 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 16-12-2019 r. o godz. 1030 w siedzibie 

Zamawiającego Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów – sala 
konferencyjna. 

16.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
www.bip.gminapopow.pl  informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.          

 

Jednocześnie informuję, że zwiększony zakres rzeczowy zadania został ujęty  
w załączonym dodatku nr 18 do SIWZ  - przedmiar robót  - uzupełnienie. 

         

 

        Jan Kowalik 

         Wójt Gminy Popów 


