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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 
 

 

 

Dotyczy postępowania  u udzielenie zamówienia publicznego  ogłoszonego   w BZP, BIP i na 

tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie w dniu 10.02.2015r  na zadania pn: „Modernizacja  

zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz  z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Pęczniew” 

 
W związku z zapytaniami  dotyczącymi wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający  na podstawie art.  38 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2009r.Prawo zamówień publicznych   (  t.j. Dz.U. 2013r. Poz.907 z późn. 

zm. ),  udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie: Prosimy o dokładne sprecyzowanie – czy dezynfekcji podlega odcinek hydrantu – zasuwa 

hydrantowa, czy też cały odcinek sieci, na której będzie dokonana wymiana hydrantu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by dezynfekcji podlegały jedynie elementy nowo montowane, 

tak więc odcinek hydrant – zasuwa hydrantowa. 

Pytanie: Jakie odcinki sieci należy podać dezynfekcji w przypadku wymiany zasuw.                                      

Odpowiedź: W przypadku zasuw dezynfekcji należy podać odcinek pomiędzy zasuwami najbliżej 

położonymi od zasuwy podlegającej wymianie.  

Pytanie: Czy próbie ciśnieniowej podlegać będą elementy wymieniane tj. odcinek hydrantu – 

zasuwa hydrantowa, czy odcinek sieci, na którym będzie dokonana wymiana hydrantu.                              

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by próbie ciśnieniowej podlegały jedynie elementy nowo 

montowane, Tak więc odcinek hydrantu – zasuwa hydrantowa. Próba ciśnieniowa ma na celu 

sprawdzenie przez zamawiającego prawidłowości podłączenia montowanych elementów hydrantów 

i zasuw. 

Pytanie: Jakie odcinki sieci należy podać próbie ciśnieniowej w przypadku wymiany zasuw.                           

Odpowiedź: W przypadku wymiany zasuw próbie ciśnieniowej należy poddać jedynie miejsce 

połączenia zasuwy z siecią oraz samo montowane na sieci urządzenie, w celu zbadania poprawności 

montażu zasuwy na sieci. 

Pytanie: Jakie parametry wody należy zbadać w zakresie badań bakteriologicznych.             

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania badań wody pod kątem określenia następujących 

parametrów: 

a) liczba bakterii grupy coli, 

 

b) Escherichia coli lub bakterie grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne), 

  

c) paciorkowce kałowe, 

d) ogólna liczba bakterii w 37°C po 24h, 

e)  ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h. 



Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie badań przez akredytowane laboratorium.                                                                             

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza badanie wody przez akredytowane laboratorium. 

Pytanie: Czy należy po wymianie hydrantu wykonać i przedstawić wyniki z próby wydajnościowej. 

Odpowiedz: Po wymianie hydrantu należy wykonać i przedstawić wyniki badań próby 

wydajnościowej dla około 20% wyrywkowo wskazanych przez zamawiającego hydrantów.  
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