
Sępólno Krajeńskie, dnia 06.05.2014 r. 

Numer sprawy: 2/2014 

 

Wykonawcy 

 

dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim - Etap I i II” 

  

 Działając na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu z dnia 16.04.2014 r.), Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu  

o zamówienie publiczne: 

Zestaw nr 11 z dnia 29.04.2014 r. 

 

Pytanie 1 

Ze względu na krótki okres przeznaczony na przygotowanie oferty na rozbudowę  

i modernizację oczyszczalni ścieków, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert  

do 22.05.2014 r. Przygotowanie rzetelnej oferty na przedstawiony zakres w tak krótkim 

czasie może okazać się niemożliwe. 

Odpowiedź: 

W dniu 30.04.2014 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, zmieniony został 

termin składania ofert na dzień 15.05.2014 r. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o podanie informacji odnośnie systemu SCADA oraz sterowników PLC aktualnie 

zainstalowanych na oczyszczalni? 

Odpowiedź: 

W oczyszczalni ścieków nie jest wdrożony żaden system SCADA, ani sterownik 

nadrzędny. Funkcjonuje jedynie tablica synoptyczna ze wskazaniami sygnałów 

dwustanowych oraz analogowych. W szafach elektrycznych występują autonomiczne 

układy sterowania (np. tlenem). 

 

Pytanie 3 

W przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej nie ma pozycji obejmującej 

koszty wdrożenia systemu SCADA oraz napisania programu sterującego pracą 

oczyszczalni. W którym miejscu należy zawrzeć powyższe pozycje? 

Odpowiedź: 

Prosimy o skalkulowanie w/w kosztów w pozycjach 148 i 316. 

 

Pytanie 4 

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają nakładów (pozycji) na obróbkę końców 

kabli. Koszty z tym związane należy doliczyć do układania przewodów czy zostaną 

dodane nowe pozycje w przedmiarach? 



Odpowiedź: 

Przedmiary zawierają pozycje na obróbkę końców kabli międzyobiektowych:  

— etap.1 poz.24; 25;41; 

— etap.2 poz.5;20;58;59;62;63;72;84. 

Obróbkę końców kabli i przewodów między urządzeniami policzyć przy instalowaniu 

urządzeń lub przy układaniu kabli. 

 

Pytanie 5 

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają nakładów na wykonanie przejść przez 

ściany i stropy, na wykonanie połączeń wyrównawczych oraz pomiarów instalacji. Czy 

zostaną dodane nowe pozycje w przedmiarach? 

Odpowiedź: 

Przedmiary zawierają nakłady na w/w roboty podstawowe: 

 etap 1: poz. 9;26;27; 42,43;44;45;46,72,88;145;146;147 

 etap 2: poz. 

3;4;7;13;28;29;64;65;85;86;87;88;146;147;148;167;171;198;213;244;274;277;278. 

 

Pytanie 6 

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają pozycji związanych z kosztami 

uruchomienia instalacji. W którym miejscu należy umieścić powyższe pozycje? 

Odpowiedź: 

Pozycja związana z kosztami uruchomienia instalacji zawarta została zawarta w pozycji nr 

148 kosztorysu etapu I oraz pozycja 316 kosztorysu etapu II. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót w formie edytowalnej. 

 

       

       Z poważaniem 

 


