Pyzdry dn. 14.01.2014
ZP.271.01.01.2014
Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi
Tarnowa)
Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że inwestor poniesie koszty mediów na czas rozruchu
oczyszczalni.
Koszty mediów ponosi wykonawca wg wskazań licznika, montaż podliczników należy do
wykonawcy.
Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie odległości od miejsc poboru mediów na potrzeby budowy.
Miejsca poboru mediów są dostępne na terenie oczyszczalni.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie?
Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Inwestora. Nastąpi po
otrzymaniu od Wykonawcy niezbędnych dokumentów.
Pytanie nr 4
Prosimy o określenie czy w miejscu projektowanej oczyszczalni są obiekty podlegające
rozbiórce lub kolidujące z nową oczyszczalnią?
Brak ww. obiektów.
Pytanie nr 5
Prosimy o określenie kto dostarczy wyposażenie obiektów w postaci sprzętu bhp i p.poż?
Istniejąca oczyszczalnia jest wyposażona w sprzęt bhp i p.poż.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewni stały
nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.
Inwestor zapewnia nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty pracy
istniejącej oczyszczalni.
Podczas przebudowy Inwestor ponosi koszty pracy istniejącej oczyszczalni.
Pytanie nr 8
Do kogo należeć będą elementy z demontażu?
Elementy z demontażu będą należeć do wykonawcy.
Pytanie nr 9
Prosimy o załączenie badań geologicznych. Projekt odwołuje się do badań z 1997 roku z
zapisem „mało zasobne w wodę” co tak naprawdę nic nie mówi i nie jest określeniem
technicznym, poza tym po tylu latach poziom wód mógł ulec znacznej zmianie.
Do celów projektowych zostały przyjęte badania geologiczne gruntu z roku 1997.
Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Inwestora.
Pytanie nr 10
Prosimy o określenie poziomu wód gruntowych.
Poziom wód gruntowych został określony w badaniach geologicznych gruntu z 1997r.
Pytanie nr 11
Prosimy o określenie stanu technicznego drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych i czy ich
konstrukcja jest odpowiednia do poruszania się ciężkiego sprzętu podczas prac
budowlanych?
Konstrukcja dróg dojazdowych i wewnętrznych jest odpowiednia do poruszania się ciężkiego
sprzętu podczas prac budowlanych.
Pytanie nr 12
Czy istniejące przyłącze elektryczne ma wystarczającą mocna potrzeby rozbudowanej
oczyszczalni?
Istniejące przyłącze elektryczne jest odpowiednie dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni.
Pytanie nr 13
Czy na oczyszczalni istnieje agregat prądotwórczy i czy ma on wystarczającą moc na
potrzeby rozbudowanej oczyszczalni?

Na wyposażeniu oczyszczalni jest stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 24 KW który
zabezpieczy prace rozbudowanej oczyszczalni.
Pytanie 14
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o czas pracy deskowań.
Czas pracy deskowań należy uwzględnić wg. własnych wyliczeń i kalkulacji.
Pytanie nr 15
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zadaszenie sita spiralnego.
ww. pozycja jest przedstawiona w części budowlanej projektu.
Pytanie nr 16
Prosimy o załączenie rysunków technicznych dotyczących Zadaszenia nad komorą
rozdziału ścieków.
ww. pozycja jest przedstawiona w części budowlanej projektu.
Pytanie nr 17
Prosimy uzupełnić przedmiary o odtworzenia dróg po wykonaniu sieci między
obiektowych.
Odtworzenie zniszczonych dróg należy do zobowiązań wykonawcy.
Pytanie nr 18
Przy projektowanym reaktorze na projekcie widać schody terenowe których brak w
przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Należy wyliczyć indywidualnie i uwzględnić w ofercie.
Pytanie nr 19
Czy do reaktora nie będą wykonane żadne dojścia lub dojazdy? Projekt nie określa tego
zakresu.
Nie przewidziano budowy dojść i dojazdów.
Pytanie nr 20
Prosimy o załączenie aktualnych wyników badań ścieków na wlocie i wylocie z
oczyszczalni.
Wyniki badań ścieków są dostępne do wglądu w siedzibie Inwestora.
Dopływ BzT5 – 288 mg/l, CHZT – 759, zawiesina 360

Odpływ BZT5 – 3,5, CHZT – 30, zawiesina 26
Pytanie nr 21
Wnosimy o wydłużenia czasu realizacji zadania – termin wskazane w SIWZ są za
krótkie. Wnosimy o ustalenie terminu zakończenia zadania na 30.10.2014.
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.
Pytanie nr 22
Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne?
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – projekt umowy §13 pkt 2, Zamawiający nie
dopuszcza fakturowania miesięcznego.
Pytanie nr 23
Prosimy o załączenie zestawienia konstrukcji stalowej na wykonanie konstrukcji i
zadaszenia sita spiralnego aby możliwa była wycena tych prac.
Niezbędne informacje są dostępne w części budowlanej projektu.
Pytanie nr 24
Zgodnie z projektem technologii „budynek socjalno – techniczny, place, drogi itp. –
istniejący – modernizowane”. Prosimy o sprecyzowanie tego zakresu bo nie został objęty
ani przedmiarem ani projektem budowlanym.
Zamawiający nie przewiduje rozbudowy budynku socjalno – technicznego.
Pytanie nr 25
Czy w ramach zadania przewidziane są prace dotyczące istniejącego ciągu i urządzeń
tam zainstalowanych?
Nie są przewidziane ww. prace.
Pytanie nr 26
Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków komory rozdziału.
Komora rozdziału jest obiektem istniejącym w starym ciągu.

Pyzdry dn. 15.01.2014
ZP.271.01.02.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi
Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga, aby do oferty załączone było zestawienie rzeczowo – finansowe
na załączniku nr 1a. Prosimy o umieszczenie ww. załącznika na stronie internetowej.
Załącznik został umieszczony na stronie internetowej w dn. 13.01.2013r.

Pyzdry dn. 15.01.2014
ZP.271.01.03.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi
Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Prosimy o wykreślenie z pkt. 5 załącznika nr 1 „Formularz ofertowy” kolumny „Udział
w całości zamówienia (%)”. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może
żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której
wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy
wszelkich innych informacji narusza ten przepis.
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 36 ust. 4 został uchylony.
Pytanie nr 2
Prosimy o możliwość rozliczania robót za pomocą faktur częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń za pomocą faktur częściowych.

