
 

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

ZP.271.2.2018                                                                              Domaszowice, 16.02.2018 r.  

 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Domaszowice  

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Gmina Domaszowice udziela 

odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Treść zapytania:  

Pytanie 1  

W dokumentacji przetargowej przedstawiono rozwiązanie konkretnego producenta 

dotyczące tłoczni ścieków oraz elementów składowych tych urządzenia. Czy w ramach 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców inwestor dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie , czyt.: co najmniej nie gorszych pod 

względem parametrów technicznych, do projektowanych spełniających wymagana 

parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej? Czy Zamawiający przewiduje 

w takim wypadku zastosowanie zbiornika tłoczni z materiałów o właściwościach nie 

gorszych niż wskazane w przedmiocie zamówienia, zastosowanie materiałów innego typu, 

np. stali kwasoodpornej AISI304 lub AISI316?  

Pytanie 2.  

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie pomp wielokanałowych z wirnikiem zamkniętym, 

innym niż wskazany w przedmiocie zamówienia? Zastosowanie wstępnej separacji w 

urządzeniu do tłoczenia ścieków pozwala wykorzystać pompy z wirnikami zamkniętymi, 

które umożliwiają osiągnięcie wyższych sprawności przy relatywnie niższych mocach 

silników (oszczędność energii oraz mniejsza awaryjność pomp).  

Pytanie 3.  

Prosimy o informacje czy do pomiaru ścieków w tłoczni Zamawiający dopuszcza jest 

stosowanie sond ultradźwiękowych 4..20 m A zamiast hydrostatycznych Sonda 

ultradźwiękowa wykonując funkcję sterowania poziomami ścieków w zbiorniku tłoczni nie 

ma bezpośredniego kontaktu ze ściekiem. 

Pytanie 4.  

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie zabudowania tłoczni ścieków w zbiorniku 

polimerobetonowym o średnicy fi 2500mm , zamiast wskazanego w dokumentacji zbiornika 

PEHD.  



 

Pytanie 5.  

Czy dopuszczacie Państwo zamienny system dozowania do opisanego Ferroxu np. firmy 

prominent spełniający wskazane parametry i właściwości opisane w specyfikacji. 

 

 

Biorąc pod uwagę zapisy ujęte w SIWZ pkt. 3.18 Zamawiający w odpowiedzi na : 

Pkt. 1 i 4   Z uwagi na oczekiwanie technologiczne i funkcjonalne podyktowane budową 

kanalizacji ciśnieniowej (ścieki mocno korozyjne), Zamawiający nie dopuszcza jako 

rozwiązanie równoważne zastosowania  zbiornika tłoczni z innego materiału np. stali 

kwasoodpornej AISI304 lub AISI316  lub z polimerobetonu w miejsce wskazanego w 

przedmiocie zamówienia z PEHD. 

Pkt. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp wielokanałowych z wirnikiem 

zamkniętym w tłoczni ścieków o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiocie 

zamówienia. 

Pkt. 3  Zamawiający  dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie sond 

ultradźwiękowych 4,20 mA  w miejsce wskazanych w przedmiocie zamówienia  sond 

hydrostatycznych. 

Pkt. 5  Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu dozowania np. firmy prominent jako 

rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia parametrów i właściwości opisanych 

w STWiOR. 
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