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dot.: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa SUW w 
Kamionkach”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i 
rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego- etap 1”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności. 
 
 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

 
         W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczące w/w postępowania 
przetargowego informujemy j.n.: 
 
 
Pytanie Nr 1: „Prosimy o wyjaśnienia dotyczące punktu 1.2.5. SIWZ na temat: 
1.Wykoananie dodatkowego stopnia pompowania: 

a) Dokąd ma być pompowana woda, 
b) Wydajność i wysokość podnoszenia.” 

Odpowiedź:    
 
Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
 
SIWZ - CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - pkt 1.2.5 .  

Dotychczasowa treść: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 

 

• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub 

sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku 

chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania 

podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 



• Wymiana orurowania i armatury 

• Przebudowa filtrów  

• Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania  

• Prace związane  z zabezpieczeniem sanitarnym ujęć - strefy 

pośredniej 

• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 

 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być 

kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji 

dotyczącej monitoringu i zarządzania przedmiotowym obiektem. 

 

Zamawiający dokonał zmiany poprzez wykreślenie z zakresu wierszy pn. 

„Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania” oraz „Prace związane  z 

zabezpieczeniem sanitarnym ujęć - strefy pośredniej”. 

 

Treść po zmianie: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 

 

• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub 

sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku 

chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania 

podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 

• Wymiana orurowania i armatury 



• Przebudowa filtrów  

• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 

 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być 

kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji 

dotyczącej monitoringu i zarządzania przedmiotowym obiektem. 

 
 
Pytanie Nr 2: „ Prace związane z zabezpieczeniem sanitarnym ujęć strefy 
pośredniej. Prosimy o podanie przewidywanego zakresu prac.” 
Odpowiedź:  
  
Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
Dotychczasowa treść: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 

 

• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub 

sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku 

chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania 

podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 

• Wymiana orurowania i armatury 

• Przebudowa filtrów  

• Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania  

• Prace związane  z zabezpieczeniem sanitarnym ujęć - strefy 

pośredniej 



• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 

 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być 

kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji 

dotyczącej monitoringu i zarządzania przedmiotowym obiektem. 

 

Zamawiający dokonał zmiany poprzez wykreślenie z zakresu wierszy pn. 

„Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania” oraz „Prace związane  z 

zabezpieczeniem sanitarnym ujęć - strefy pośredniej”. 

 

Treść po zmianie: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 

 

• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub 

sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku 

chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania 

podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 

• Wymiana orurowania i armatury 

• Przebudowa filtrów  

• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 



 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być 

kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji 

dotyczącej monitoringu i zarządzania przedmiotowym obiektem. 

 
Pytanie Nr 3: „ Przebudowa budynków i budowli. 
Wymienić o jakie budynki i budowle chodzi i podać zakres tej przebudowy” 
Odpowiedź: 
 
Przebudowa budynków i budowli ma wynikać z przyjętych przez projektanta 
rozwiązań technologicznych. 
 
Pytanie Nr 4:. „ Czy w przypadku opóźnienia w dostarczeniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przekraczającego 2 miesiące od daty podpisania 
umowy Zamawiający przesunie termin opracowania . 
Brak w/w decyzji uniemoŜliwia dokonywania uzgodnień.”  
Odpowiedź: 
 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu opracowania 
dokumentacji. 
 
 
 
 
Sporządziła :  
Komisja przetargowa 


