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Kościan, 03 luty 2017 r.  

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016 

       Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan                                           

w miejscowości Kiełczewo. 

 

W dniu 02 lutego 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego 

podstępowania.  

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

(Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), dalej ustawa Pzp poniżej przedstawiam treść zadanych pytań 

i udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1:  

Dotyczy: Zbiornik osadu nadmiernego (obiekt Nr 31), Zbiornik osadu zagęszczonego 

zmieszanego (obiekt Nr 32), Zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33). 

Prosimy o podanie szacunkowej ilości osadów jakie zalegają w ww. komorach oraz kodu 

odpadu jaki jest im przypisany. Z naszego doświadczenia wynika, że w większości tego typu 

obiektach głównym składnikiem osadu zalegającego na dnie jest piasek.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości piasku w zbiornikach. Głównym składnikiem 

osadów jest piasek.  W roku 1999 opróżniano wymienione zbiorniki po 33 latach eksploatacji, 

i zalegały tam ok. 4m3 piasku. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Zbiorników retencyjnych (obiekty Nr 30/1 i 30/1). 

Ze względu na rozbieżności zapisów w Opisie do Projektu Wykonawczego branży 

Konstrukcyjno – budowlanej oraz rysunkami K01 i K07 zwracamy się z prośbą o jednoznaczną 

odpowiedź z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja stalowa Podpory A. Opis 

wskazuje na stal zwykłą natomiast rysunek K01 informuje, że rura osłonowa Ø608x4 ma być 

wykonana  ze stali 0H18N9. Czy konstrukcja podpory i rury osłonowej mają być wykonane z 

dwóch różnych gatunków stali? 

Odpowiedź: 

Podpora A powinna być wykonana ze stali OH18N9 i dostosowana do rury przewodowej 

Dn408x4. Rura ocieplona i zabezpieczona powłoką wodoodporną wg proj. technologicznego. 

Rura osłonowa Dn610x8 - ujęta w zestawieniu ma rys K07 jest zbyteczna. 
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Pytanie nr 3: 

Prosimy o podanie ilości studzienek kablowych SR - na podstawie projektu AKPiA nie można 

określić ile studni należy wybudować.  

Odpowiedź: 

Studzienki kanalizacji kablowej SR-2 oznaczono na planie tras kablowych znakami E1…E123. 

Wynika z tego ilość 123 kpl. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o podanie długości kanalizacji kablowej do wykonania -  na podstawie projektu AKPiA 

nie można określić długości kanalizacji którą należy wybudować. 

Odpowiedź: 

Kanalizacja kablowa jest wrysowana na planie tras kablowych linią przerywaną koloru 

zielonego. Zgodnie z opisem w ST-20 należy wykonać ją jako dwutorową z rur DN110 a n 

podejściach DN50. Dla światłowodu kanalizacja jest w rurze DN32 jako wtórna. Rura Dn110 

długości 1600m, rura DN50 długości 200m, rura HDPE dn32 długości 800m. 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

/-/ Dariusz Wójcik 

Prezes Zarządu 

 

 

 


