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Oferenci  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dot.  zaproszenia do złożenia oferty o wartości poniżej kwoty 30 000 euro na: „Konserwację  
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku" 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców zapytań  do postępowania pn. „Konserwacja sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku" Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 

Pytanie: 
Czy posiadają  Państwo GIS? 

Odpowiedź: 
Nie 

Pytanie: 

Jakie typy uzbrojenia występują  na Państwa sieci wodociągowej i jakie ilości (chodzi o hydranty, zasuwy 

liniowe, domowe, odpowietrzniki, zawory redukcyjne itp)? 

Odpowiedź: 

Hydranty- 649 szt, zasuwy liniowe — 108 szt, odpowietrzniki — brak, zawory redukcyjne —3 szt 

Pytanie: 

Czy w skład sieci i podanej jej długości wchodzą  przyłącza wodociągowe? 

Odpowiedź: 
Tak, przyłącza wodociągowe — 2809 szt., w zakres zamówienia wchodzą  ewentualne awarie przyłącza do 

zestawu wodomierzowego. 

Pytanie: 

Kto zajmuje się  gospodarką  wodomierzową? 

Odpowiedź: 
Zamawiający 

Pytanie: 

Czy i w jakiej formie dostępna będzie dokumentacja powykonawcza? 

Odpowiedź: 
Dokumentacja powykonawcza będzie dostępna w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. 

Pytanie: 

Czy na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej występują  przepompownie, jeśli tak to ile i czy będą  one 

wchodzić  w zakres konserwacji? 

Odpowiedź: 

Sieć  wodociągowa — brak. 

Sieć  kanalizacyjna —6 szt, w zakres konserwacji będą  wchodzily ewentualne bieżące awarie. 

Pytanie: 

Czy są  stacje uzdatniania, jeśli tak to ile i kto je obsługuje? 

Odpowiedź: 
Na terenie gminy znajduje się  1 SUW w miejscowości Sokóle, obsługiwana przez Zamawiającego.  
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Pytanie: 

Ile jest ujęć  wody i kto/e eksploatuje? 

Odpowiedź: 

1 ujęcie wody eksploatowane przez Zamawiającego. 

Pytanie: 

Do kogo będzie należeć  odtworzenie nmvierzchni po awariach? 

Odpowiedź: 

Do Wykonawcy, któty wygra postępowanie przetargowe. 

Pytanie: 

Kto będzie wykonywał  badania wody? 

Odpowiedź: 

Zamawiający 

Pytanie: 

Co z odpadami z czyszczenia sieci kanalizacyjnej? 

Odpowiedź: 
Odpady będzie należało przewieźć  na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Pytanie: 

Z jakiego materiału jest wykonana sieć  wodociągowa i ile ino /at (przedzialy czasowe i ilościowe, materiałowe,)? 

Odpowiedź: 
Początek budowy sieci — 1997 rok, całość  wykonana z  PVC.  

Pytanie: 

Czy w zakres konserwacji wchodzi: Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi, jaki byłby zakres 

usuwania awarii i konserwacji; przepompownie na kanalizacji sanitarnej czy czyszczenie wg zgłoszonych 

potrzeb, a co obejmowałby zakres usuwania awarii (elektryka, automatyka, pompy)? 

Odpowiedź: 

W zakres zamówienia wchodzi konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą  bez SUW 

oraz bez oczyszczalni ścieków Centralna. Przepompownie w razie ewentualnych awarii będą  wchodziły w zakres 

zamówienie(tj. elektryka, automatyka i pompa). 

Pytanie: 

Czy w zakres konserwacji wchodzi sprawdzanie wydajności hydrantów? 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie: 

Jaka jest głębokość  przepompowni? 

Odpowiedź: 
P I (Retków) — 4,10m; P2(Stanislaw6w) — 3,65m; P3 (Prgdzewo-Kopaczewo) - 3,85m; przepompownia (ul. 

Wolomińska) - 4,80m; przepompownia (ul. Warszawska) - 4,80 m; przepompownia  (Maly  Stanisławów) — 4,66m. 

Pytanie: 

Czy usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego również  wchodzi w zakres konserwacji? 

Odpowiedź: 

Tak 
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