Konin, dnia 27.09.2018r.
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej
na
terenie
gminy
Golina
w
ramach
obszaru
KOSI,
nr ref.: ZUW/KOSI/GG/1/2018
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
złożonymi przez Wykonawców w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiający – Zakład Usług
Wodnych Sp. z o.o.udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 14.09.2018 ROKU (nr 1)
Pytanie nr 1.
W zakresie zasilania energetycznego przepompowni zakres prac od istniejących linii nn do złączy
wykona Rejonowy Zakład Dystrybucji na podstawie umowy przyłączeniowej, ale wewnętrzne linie
zasilające (wlz) od złączy do szafek sterowniczych są po stronie oferenta. Jakie długości wlz należy
przyjąć do wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Na terenie gminy Golina należy przyjąć średnią długość 40,0 m WLZ do każdej przepompowni.
Pytanie nr 2.
Czy dla przepompowni ścieków zlokalizowanych na wydzielonych i ogrodzonych działkach należy
przewidzieć oświetlenie zewnętrzne tych obiektów.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Nie przewiduje się oświetlenia tych obiektów.
Pytanie nr 3.
Czy przedmiotem przetargu w zakresie monitoringu i wizualizacji jest dostawa i montaż stanowisk
komputerowych (serwery, ups-y).Prosimy o określenie ilości stanowisk komputerowych, które mają
być dostarczone i zamontowane.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający przewiduje dostawę i montaż jednego dyspozytorskiego stanowiska komputerowego
monitoringu .
Pytanie nr 4.
Czy przedmiotem przetargu jest dostawa dla przepompowni ścieków agregatów prądotwórczych. Jeśli
tak, prosimy o doprecyzowanie:
- jakie to mają być agregaty (stałe, przewoźne na ramie czy przewoźne na podwoziu jezdnym),
- o jakiej mocy znamionowej,
- jaka ilość,
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Zamawiający przewiduje w ramach przetargu dostawę dla przepompowni ścieków agregatu
prądotwórczego zabudowanego, przewoźnego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA.
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ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 18.09.2018 ROKU (nr 2)
Pytanie nr 1.
Czy Wykonawca w ramach powyższego Zadania ma wymienić na nowe istniejące bramy
dwuskrzydłowe 240x340cm i 150x210cm w przebudowywanym Budynku Socjalno – Technicznym.
Jeżeli tak, to prosimy o określenie wymogów materiałowych, jakie muszą spełniać w/w bramy.
Prosimy również o określenie, w której pozycji przedmiaru robót należy te bramy uwzględnić.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma wymienić istniejące bramy na nowe.
Nowe bramy (Wrota) ujęto w poz 8.2.8 przedmiaru robót.
Wymagania jak dla drzwi zewnętrznych; wypełnienie termoizolacyjne (U ˂2,1W/m²/K),
Poszycie - dwustronnie obłożone blachą (profilowaną) ocynkowaną i powlekaną powłoką malarską.
Trzy zawiasy, dwa zamki patentowe. Skrzydło ryglowane od wewnątrz górą i dołem.

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 20.09.2018 ROKU (nr 3)
Pytanie nr 1.
W związku z planowanym udziałem w przetargu na realizację zadania j.w zwracam się z prośbą
o zamieszczenie Formularza JEDZ ( Załącznik nr 2 ) w formie edytowalnej np. WORD lub xml.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zakładu Usług Wodnych Sp. z.o.o w Koninie
uzupełnienie załącznika nr 2 tj. Formularz JEDZ w formie edytowalnej w dniu 19.09.2018 roku.

Zatwierdził
Prezes Zarządu
ZUW Sp.z.o.o w Koninie
Stanisław Gralak
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