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                                                                                                Wszyscy Wykonawcy 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

BORKI  ” 

    Wójt Gminy w Tczowie  działając  zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości BORKI  ” – w zakresie otrzymanych 

pytań: 

I. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do studni tworzywowych DN1000 z 

PE/PP uzna studnie betonowe z zabetonowaną wkładką z poliuretanu (PU) wzmocnionego 

włóknem szklanym?   

Na obecnym etapie postępowania przetargowego Zamawiający  nie dokonuje oceny 

równoważności zaproponowanych rozwiązań .Będzie to przeprowadzone w momencie oceny 

złożonych ofert zgodnie z pkt 4 SIWZ . Wg posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej projektowane są studnie specjalizowane jako obudowy przepompowni 

przydomowych wykonane z PEHD. Dokumentacja nie przewiduje zastosowania innego 

materiału . 

II. Czy  w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji ciśnieniowej ,w 

przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych producent urządzeń musi wykonać 

obliczenia prawidłowej pracy systemu kanalizacji ciśnieniowej  na specjalistycznym 

oprogramowaniu komputerowym ,wraz z potwierdzeniem prawidłowości pracy pomp 

wirowych ? 

 

Zamawiający  zgodnie z pkt 4 SIWZ, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, 

urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania 

rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, 

wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy 

oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 

certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 

ważności dokumentu. 

 

III. Zgodnie z normą EN 12050-1:2001 i jednoznacznym stanowiskiem Komisji Europejskiej, 

wyrób budowlany – przydomowa przepompownia ścieków musi posiadać znak ,,CE’ i 

,,Deklaracje właściwości użytkowych’’ .Zatem pytamy czy Zamawiający będzie wymagał  od 



Wykonawcy aby dostarczył i montował przydomowe przepompownie ścieków oznaczone 

,,CE ‘’oraz dostarczał wystawione przez producenta  ,,Deklaracje właściwości użytkowych’’  

 

Wyroby budowlane; materiały i urządzenia  użyte przy realizacji inwestycji objętej 

zamówieniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i  spełniać 

wymagania jakościowe wynikające z Polskich Norm /PN/ /EN-PN/, przepisów branżowych i 

instrukcji, posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności jak również winny posiadać w/w oznakowania. 

          Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim w tym zakresie. 

Dostawca elementów ogólnodostępnych dostarcza urządzenie lub zespół wraz deklaracją 

zgodności, DTR, instrukcja eksploatacji lub zamienną dokumentacją powykonawczą. W SIWZ 

omówiono proces wykonawczy w momencie zastosowania elementów równoważnych, 

rozwiązań ważących co do przedstawionych w projekcie jak technologia,  wpływająca na 

jakość, bezpieczeństwo, trwałość i eksploatację . 

 

IV. Z ,,Opisu Technicznego” (0punkt 2.3.3.) wynika, że przy realizacji przedmiotu 

zamówienia w/w postępowania przetargowego będą miały zastosowanie dwa rodzaje pomp: 

1,5 KW oraz 2,5 KW, natomiast nie wynika jednoznaczny, jakie parametry hydrauliczne i 

techniczne mają posiadać pompy 1,5 kW i pompy 2,5 kW. W związku z dyspozycją 

wynikającą z art. 29 ust. 1 ustawy PZP prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w/w 

wymagań dla pomp 1,5 kW i 2,5 kW, a w szczególności podania wysokości podnoszenia dla 

istotnych punków pracy tych pomp (1,5 kW i 2,5 kW) .  

 

 Zamawiający doprecyzowując wymagania dotyczące przydomowych przepompowni ścieków 

załącza szczegółowy opis techniczny : 

 

Pompownia indywidualna ścieków - przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy 

wlocie ścieków grawitacyjnych do sieci. Zasilana bezpośrednio z domowej instalacji wewnętrznej 

Pompownia przydomowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 12050-1 „Przepompownie 

ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania". 

Studzienka powinna zapewniać całkowitą szczelność. Zaleca się, aby była wykonana z polietylenu 

wysokiej gęstości(PEHD). Studzienka musi być zabezpieczona przed parciem gruntu oraz 

wyporem wód gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji dociążającej. 

Głębokość studzienki musi zabezpieczać armaturę i ścieki przed przemarzaniem. 

Wymagania dotyczące wyposażenia, sterowania i armatury: 

1.Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej 

Materiał- PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi 

Minimalna średnica - min. 800 w części retencyjnej  

Minimalna wysokość zbiornika - min. 2200 

Konstrukcja zbiornika - monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych 

Dno Zbiornika - Półkuliste/Eliptyczne 

Zabezpieczenie przed wypłynięciem i deformacją -Przy wodzie gruntowej równej z poziomu 

terenu zbiornik musi być zabezpieczony przed wypłynięciem i deformacją co musi być 

potwierdzone przez stosowne obliczenia. 

Retencja czynna zbiornika - Min. 100 l 

Retencja rezerwowa do górnej krawędzi rury napływowej - Min. 200 l 

Zagłębienie rury napływowej (do dolnej krawędzi rury napływowej) -Min. 1500 mm do górnej 

krawędzi zbiornika, 1 otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość podłączenia 

Średnica podłączanej rury napływowej - DN 160 



Uszczelnienie rury napływowej - 

Uszczelka trójwargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) umożliwiające szczelne 

niewielkie odchyłki rury napływowej od osi 

Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego -Min 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden króciec 

ciśnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnątrz zbiornika zakończony gwintem 

Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku - DN40 

Uszczelnienie króćca tłocznego -Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w zakresie dostawy) 

Pokrywa zbiornika -Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana 

2.Wyposażenie zbiornika 

Zamocowanie Pompy - Trawers ze sprzęgłem nadwodnym 

Trawers, Sprzęgło nadwodne i osprzęt mocujący -Wykonane z Tworzywa Sztucznego lub Stali 

nierdzewnej włącznie z łańcuchem do podnoszenia pompy. 

Orurowanie - Stal nierdzewna min.AISI316 (1.4301) 

Armatura Odcinająca -Zawór Kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI316 (1.4581)lub PCV  

obsługiwany z poziomu terenu. 

Zawór zwrotny -Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony proszkowo przed korozją, 

mający dopuszczenie do zastosowania w ściekach, obsługiwany bez konieczności wchodzenia do 

zbiornika 

Możliwość Podłączenia urządzenia płuczącego - Tak 

3.Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach 

Maks. 1,5 KW 

Maks. 2,5 KW 

Pompa  1,5 KW 

Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s - Min. H= min. 26,5 m 

Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s - Min. H= min. 19 m 

Wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s - Min. H= maks. 14 m 

Pompa  2,5 KW 

Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s - Min. H= min. 38 m 

Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s - Min. H= min. 31 m 

Wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s - Min. H= maks. 26 m 

Moc znamionowa pompy  

P1- min 1,5 kW maks 2 kW 

P1- min 2,0 kW maks 2 ,5 kW 

Zasilanie - Trójfazowe lub Jednofazowe w tym samym typoszeregu pomp 

Materiał z którego wykonany jest nóż tnący  stal - Min 1.4528 o twardości  do min. 58 HRC lub 

inny materiał. 

Obudowa silnika pompy - Stal nierdzewna 

Zabezpieczenie antywybuchowe pompy - Min. Eex d II B T4 

Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy - TAK 

4.Urządzenie sterujące 

Sposób sterowania poziomem - Pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem 

pneumatycznym 

Funkcje sterowania i kontroli 

- Poziom Alarmowy – płynnie nastawny 

- Poziom włączenia pompy – płynnie nastawny 

- Poziom wyłączenia pompy – płynnie nastawny 

- Opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie nastawne 

- Opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania - nastawne 

- Praca testowa co 48 h. 

- Automatyczne wyłączenia pompy po 15 min. pracy ciągłej (przejście w stan alarmu) 



- Wyłączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu) 

- Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejście w stan alarmu) 

- Zabezpieczenie termiczne –wewnętrzne lub zewnętrzne w obudowie hermetycznej . 

- Przełączenie praca ręczna/praca automatyczna 

- Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki bezpotencjałowe 

- Podłączenie styków czujników bi-metalicznych 

Wyłącznik główny - TAK 

Szafa zewnętrzna - 

Z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV wyposażona w alarm dźwiękowy i 

akustyczny zasilany 24 V(zależny od sieci) 

Zgodnie z normą PN-EN 1671 studzienka powinna posiadać odpowiedni np. półkulisty kształt 

dna, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzenia się złogów. Powierzchnia tej części studzienki 

powinna być gładka i pozbawiona elementów mogących utrudniać transport (usuwanie) osadów. 

5 Układy sterujące 

Układy sterujące odpowiedzialne są za prawidłową pracą pompy w warunkach normalnej 

eksploatacji oraz zabezpieczenie pompowni przed zniszczeniem podczas sytuacji awaryjnych. 

Układ automatyki bazujący na sterowniku 

powinien posiadać funkcję: 

- krotność załączeń pompy, 

- licznik godzin pracy, 

- pomiar prądu, 

- automatyczne włączenie pompy na kilka sekund w przypadku długiego postoju pompy w celu   

przesmarowania uszczelnień i łożysk, 

- pomiar poziomu ścieków. 

Pomiar poziomu ścieków ma być realizowany bez wykorzystania wyłączników pływakowych. 

- zabezpieczenie przed jednoczesnym załączaniem 

Sterowanie powinno posiadać w sobie funkcją eliminującą możliwość jednoczesnego 

uruchomienia wszystkich pomp w sieci np. po awarii zasilania (zgodnie z normą PN-EN 1671 pkt 

5.4.5). 

Sterownik powinien posiadać demontowalny panel sterujący uniemożliwiający ingerencję 

użytkownika w ustawienia  parametrów pracy pompowni. 

Parametry pracy sterownika powinny umożliwiać dokonanie pomiaru ilości przepompowywanych 

ścieków 

Użytkownik przewiduje pracę sieci w oparciu o 5 paneli sterujących. 

Dodatkowo sterownik powinien posiadać możliwość rozbudowy o panel zdalnego sterowania i 

monitorowania   pompowni bez konieczności budowy dodatkowej sieci kablowej. 

Przewiduje się zastosowanie pomp trójfazowych, należy jednak przewidzieć zastosowanie pomp 

jednofazowych w ilości do 5% ogólnej liczby pomp. 

 

V.W związku zauważoną przez nas rozbieżnością w treści ,,Opisu Technicznego” (punkt 

2.3.3) dotyczącą wzmiankowanej tam możliwości płukania rurociągu:   

- zawór zwrotny kulowy przystosowany do pracy w ściekach zintegrowany z                                

czyszczakiem-  podłączeniem nasady płuczącej,  

- trójnik do podłączenia nasady płuczącej (czyszczak),  

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy wystarczy zapewnić 

możliwość płukania lub prosimy doprecyzować parametry samego zbiornika i jego 

wyposażenie . 

 

Tak wystarczy zapewnić możliwość płukania. 

 



VI. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w treści SIWZ, czy zabezpieczenie termiczne 

może być umieszczone na zewnątrz poza sterowaniem  przepompownią? 

 

Szczegóły podano w odpowiedzi do pkt IV 

 

VII. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w treści SIWZ, czy stal nierdzewna 

wymagana w punkcie 2.3.3 ,,Opisu Technicznego” dla orurowania wewnątrz przepompowni 

to stan o jakości min. 1.4301?  

 Szczegóły podano w odpowiedzi do pkt IV 

 

VIII. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w treści SIWZ, czy pompa opisana w 

punkcie 2.3,3. ,,Opisu Technicznego”, ze względu na ryzyko korozji występującej nad 

zwierciadłem ścieków, musi posiadać silnik w obudowie ze stali nierdzewnej?  

Szczegóły podano w odpowiedzi do pkt IV 

 

IX. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w treści SIWZ, czy pompa 2,5 kW wymagana 

w punkcie 2.3.3 ,,Opisu Technicznego” , może posiadać podłączenie króćca kołnierzowe DN 

40?  

 Szczegóły podano w odpowiedzi do pkt IV 

 

X. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w treści SIWZ, czy w celu zapewnienia 

lepszej szczelności przepompownia przydomowa może posiadać dwuwargową uszczelkę 

krućca tłocznego w zakresie dostawy przepompowni?     

 Szczegóły podano w odpowiedzi do pkt IV 

 

XI. Czy mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie (art.7 ust. 1 ustawy 

PZP), jak i obowiązku prawidłowej oceny przez komisję przetargową, zgodności treści 

złożonych ofert z treścią SIWZ i jej załącznikami, m.in. w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

PZP , Zamawiający wymaga od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie 

publiczne wyspecyfikowania w składanej przez nich ofercie przetargowej nazw własnych, 

pochodzenia (producent) oraz parametrów, urządzeń jaki zamierzają oni zastosować przy 

wykonaniu przedmiotu zamówienia?  

Tak należy w ofercie przetargowej podać  nazwy własne, pochodzenia (producent) oraz 

parametrów, urządzeń jaki zamierzają oni zastosować przy wykonaniu przedmiotu 

zamówienia?  

XII. Czy możliwe będzie zastosowanie przy budowie sieci kanalizacyjnej pomp śrubowo    

wyporowych, w miejsce zaprojektowanych pomp wirowych. 

Nie 

XIII. Czy możliwe jest uzyskanie rysunków pompowni ,które są zaprojektowane  do tej                         

inwestycji. 

Nie . Zamawiający szczegółowo określił wymagania i parametry techniczne przepompowni 

pozostawiając Oferentowi formę ich spełnienia.  

                                                                                                                                      Wójt Gminy  

                                                                                                 /-/ inż. Andrzej Wolszczak 


