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Reguły, 11  lipca 2019 r.  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.34.2019 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 8.07.2019 r. wpłynęły wnioski  

wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa pompowni 

ścieków P1A  przy ul. Kolejowej w Michałowicach” (nr ogłoszenia BZP: 567709-N -2019), nr 

sprawy: ZP.271.2.34.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice 

udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Pytanie nr 1 

Czy wymieniamy kompletny zestaw zasilająco – sterowniczy pompowni P1. Jeżeli tak to 

prosimy o udostępnienie opisu (schematu tego zestawu).  

 
Odpowiedź: 

 

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilająco 

sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w 

pompowni P1A. 

 
Pytanie nr 2 

Czy tylko wymieniamy skrzynkę tzw. Obudowę zestawu zasilająco – sterowniczego i 

zmieniamy system łączności z GSM na GPRS. 

Odpowiedź: 

 

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilająco 

sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w 

pompowni P1A.  

 
Pytanie nr 3 

Czy zasuwy w pompowni P1 zmieniamy na zasuwy ze sterowanie ręcznym – podczas gdy w 

pompowni P1A będą z napędem elektrycznym? 

 
Odpowiedź: 

 

W istniejącej pompowni P1 są zasuwy ręczne, które nie podlegają wymianie.   

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Projektant dokonał kwalifikacji zamierzonego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie zmiany zasuw 

automatycznych na zasuwy ręczne. Zmiana ta dotyczy przepompowni P1A. 
 

Pytanie nr 4 

Proszę o udostępnienie parametrów istniejącej pompowni P1. 
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Odpowiedź: 

 

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilająco 

sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w 

pompowni P1A.  

Zestaw zasilająco sterujący w pompowni P1 należy dostosować do typu zamontowanych  

pomp.   

 

Parametry istniejącej przepompowni P1: 

 głębokość całkowita: 5,30 m 

średnica zbiornika: 1,50 m  

 głębokość dna kanału grawitacyjnego: 2,90 m 

 głębokość osi kanału tłocznego: 2,15 m 

 średnica przewodu tłocznego: DN 200 mm 

 średnica kanału grawitacyjnego DN 300 mm 

 typ pomp: 

 

 
 poziom położenia pompy w zbiorniku: 4,70 m 

 

Zamawiający zamieszcza rys. 1, 2, 3, 4 zapisane w formacie pdf.   
 

 

 

                                                                                     Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

                                                                          /-/ mgr Jerzy Sierak 

 

  
 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.34.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

