Choszczno dnia 09.04.2009 r.

dotyczy : Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i
przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Choszczno.

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 233 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający przekazuje
poniŜej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
1. Czy Zamawiający dostarcza w swoim zakresie analizę wody surowej ujmowanej ze studni
zasilających SUW ?
Ad1). Zamawiający oczekuje od projektanta wykonania inwentaryzacji 6 studni
głębinowych (studnia PGR Wardyń nie dotyczy ujęcia wody w Choszcznie) polegającej
na :
- wykonaniu pompowania próbnego z ustaleniem zasobów kaŜdej ze studni,
- porównaniu wyników pompowania próbnego z zasobami zatwierdzonymi w decyzji
wodno-prawnej, z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiającemu zasadności
pozostawienia studni bądź wykonania studni zastępczych,
- telewizyjnej inspekcji szybów studni głębinowych,
- wykonaniu analizy wody surowej z kaŜdej z 6 istniejących studni,
- inwentaryzacji obudów studni oraz ich uzbrojenia.
2. Co Zamawiający rozumie przez wykonanie inwentaryzacji oraz remontu studni głębinowych.
Czy chodzi o inwentaryzację uzbrojenia nadziemnego studni (armatura, obudowa studni) i jej
wymianę wraz z pompą głębinową? Czy teŜ wykonanie próbnych pompowań z określeniem
jakości wody ujmowanej przy róŜnych wydajnościach pomp głębinowych oraz wykonanie
inspekcji studni przy uŜyciu specjalnej kamery ?
Ad2). Odpowiedź – patrz Ad1).
3. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ stacja uzdatniania wody zasilana jest z siedmiu studni
głębinowych. Proszę o podanie liczby studni rzeczywiście zasilających stację uzdatniania
wody.
Ad3). Stacja uzdatniania wody w Choszcznie zasilana jest z 6 studni głębinowych,
studnia PGR Wardyń ujęta w tabeli str. 35 SIWZ nie dotyczy ujęcia wody w Choszcznie.
4. Czy na tym etapie postępowania Zamawiający przewiduje prace związane z ewentualną
przebudową systemu zasilania w energię elektryczną obiektu? Mamy tu na myśli np.
przebudowę lub budowę trafostacji, budowę lub przebudowę linii kablowych poza terenem
działki Zamawiającego ?
Ad4). Na terenie ujęcia wody w Choszcznie znajduje się trafostacja w budynku
murowanym wraz z pomieszczeniem przeznaczonym na agregat prądotwórczy.
Zamawiający przewiduje, iŜ projektant w ramach projektu wykona projekt awaryjnego
zasilania SUW w energię elektryczną z automatycznym załączaniem agregatu oraz
uzgodni projekt z dostawcą energii elektrycznej.
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Zamawiający przewiduję przebudowę linii kablowych niezbędnych do funkcjonowania
przebudowanego ujęcia wody w Choszcznie.
5. Cz Zamawiający dysponuje analizą hydrauliczną sieci wodociągowej, która zasilana jest przez
stację uzdatniania wody w miejscowości Choszczno ? JeŜeli nie to czy analiza hydrauliczna
układu wodociągowego jest przedmiotem zamówienia czy teŜ zostanie objęta dodatkowym
zamówieniem ?
Ad5). Zamawiający nie dysponuje analizą hydrauliczną sieci wodociągowej zasilanej z
przebudowywanej SUW w Choszcznie. Jednocześnie Zamawiający w pkt 4.1 e str 3

SIWZ określił konieczność wykonania takiej analizy „ Opracowanie wytycznych
technologicznych oraz AKPiA dla satelitarnych zestawów pompowych III stopnia
pompowania ze wskazaniem orientacyjnego miejsca ich montaŜu w sieci
wodociągowej”.
6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stalowego zbiornika retencyjnego ?
Ad6). Zamawiający dopuszcza zastosowanie stalowego zbiornika lub baterii zbiorników
retencyjnych w przypadku zastosowania zbiorników ze stali nierdzewnej z atestami do
kontaktu z wodą spoŜywczą. Zamawiający dopuszcza równieŜ zaprojektowanie
zbiornika (ów) Ŝelbetowego pokrytego od wewnątrz Ŝywicami z atestem do kontaktu z
wodą spoŜywczą. Zamawiający oczekuje od projektanta przedstawienia w projekcie
koncepcyjnym określenia kosztu budowy proponowanego rozwiązania.
7. Zgodnie z pkt 8 SIZW pozyskanie aktualnego podkładu sytuacyjno-wysokościowego leŜy po
stronie Wykonawcy jednak w § 6 pkt.1 ust. a) projektu umowy pozyskanie aktualnej mapy do
celów projektowych leŜy po stronie Zamawiającego-prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.
Ad7). Zamawiający przyznaje iŜ do projektu umowy wkradł się błąd.
Zamawiający nie dysponuje aktualną mapą do celów projektowych, w związku z tym
zmienia się § 6 pkt 1. Poprzez wykreślenia zdania „ aktualnej mapy do celów
projektowych wraz z kartą rejestracyjną” . W związku z tym zmieni się równieŜ liczba
ustępów pkt.1 § 6. poprzez zamianę ust. B na A , C na B, D na C i E na D.
8. Czy Zamawiający przewiduje w budynku stacji uzdatniania wody dodatkowe pomieszczenia
przeznaczone dla personelu nie związane bezpośrednio z obsługą stacji uzdatniania wody, np.
pomieszczenia dla pracowników zakładu wodociągów, garaŜe dla pojazdów zakładu
wodociągu itp. ? Prosimy o przedstawienie aktualnych wymagań i czy spowodują one
konieczność budowy dodatkowych budynków.
Ad8). Zamawiający oczekuje od projektanta uzasadnienia techniczno-finansowego
pozostawienia istniejącej hali filtrów lub zaprojektowania nowego budynku hali filtrów i
pompowni wody II stopnia.
Zamawiający oczekuje równieŜ wykonania projektu adaptacji poniemieckiego budynku
znajdującego się na terenie ujęcia wody na :
- biura administracji zakładu wod-kan Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Choszcznie,
- centralnej dyspozytorni i sterowni
- zaplecza socjalnego dla pracowników
- warsztatu remonowo-naprawczego
Z powaŜaniem
Burmistrz Choszczna
(-) Robert Adamczyk
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