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INFORMACJA

dla Wykonawców nr2

DowCzyi Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

,,Rozbudowa i przebudcwa oczyszczalni ścieków wraz z drogą doiazdową w m. Słupia''

Zamawtający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych [Dz. U' z 2o1B r' poz' 1986 ze zmianami _ dalej ustawy] informuje, że w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prZetargu nieograniczonego na

zadaniepn.,,Rozbudowaiprzebudowaoczyszczalniściekówwwrazzdrogądojazdowąwm.Słupia" wpłynęły
następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania doĘczące w/w postępowania;
W pkt. 4.1 ob.1 Pompownia ścieków.
Zaprojektowano kratę koszową wyjmowana Za pomocą żurawika słupowego obrotowego wyposażonego we
wciągarkę ręCznąo udźwigu 150 kg, którą podnosi się kratę koszową zawieszoną na lince ze stali nierdzewnej'
Proponuje się zastąpić powyższe rozwiązanie kratą mechaniczną, samowywrotną - W pozycji nad stropem
pompowni podnoszoną wciągarką elektryczną, dodatkowo wyposażoną w kratę płaską zamykającą dopły'w
skratek do pompowni w momencie podniesienia kraty koszowej. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej AISI
31'6. Czy Zamawia1ący akceptuje t za|eca w przedmiarach przyjęcie Zaproponowano rozwiązania.
odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje rozwiqzanie projektowe Zqwarte w dokumentacji jako podstawowe lecz jednocześnie

dopuszcza zastosowąnie Zaproponowanego rozwiqzania z kratq mechaniczną Samowywrotnq wg' opisu w

pytaniu i w stąndąrdzie materiałowym nie gorszym, niż podany w dokumentacji projektowej'

Iednocześnie w przypadku zastosowaniq przez Wykonawcę zaproponowanego rozwiqzania, wszelkie koszty

zwiqzane z przeprojektowaniem i wdrożeniem do realizacji ( prace adaptacyjne) będq leżeć po stronie

Wykonawcy. Ponądto Wykonawca winien uwzględnić wszelkie konsekwencje zqstosowania proponowanego

rozwiqzania w tym uwarunkowania techniczne, jak np' wielkość istniejqcego otworu ewakuacyjnego w stropie
pompowni, miejsce lokalizacji kontenera na skratki i jego ,,bezprogowej" ewakuacji.

Pytanie nr 2r

W świet]e wniosków zwizji lokalnej wnioskujemy o;

1l Wprowadzenie w zewnętrznych drzwiach i bramach metalowych ościeżnic i ram ze stali
chromoniklowej

odpowiedź:
Zamawiajqcy uwzględnia wniosek Wykonawcy' Z uwagi ną agresywne środowisko jakie występuje w obiektach

oczyszczaIni Zamawiajqcy wymqga aby wszystkie ościeżnice i ramy nowych i wymienianych zewnętrznych drzwi
i bram metalowych do obiektów byĘ wykonane ze stąli chromoniklowej, minimum 0H1BN9 ( wg PN)
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Pytanie nr 3:

W świetle wniosków z wizji lokalnej wnioskujemy o;

2) Stalową konstrukcję wiaty na osad przyjąć jako ocynkowaną
odpowiedź:
Zamawiajqcy uwzględnia wniosek Wykonawcy. Wiatę na osad należy wykonać jako konstrukcję ocynkowanq. W
zwiqzku z powyższym Wykonawcy winni uwzględnić powyższq zmianę i skorygować wiąśiiwe poiyc1e
kosztorysowe.

Pytanie nr 4:
W świetle wniosków z wizji lokalnej wnioskujemy o;

3) Wnioskujemy aby w elementach konstrukcyjn ych zanurzanych w ściekach wprowadzić w miejsce stali
chromoniklowej OH1BN9 tt. AISI 304, stal AISI 316

odpowiedź:
Standąrd materiałowy elementów konstrukcyjnych zanurzanych w ściekąch należy wykonać zgodnie z
d okumenta cj q p roj ektow q.

Pytanie nr 5:

W świetle wniosków z wizji lokalnej wnioskujemy
4) Wnioskujemy o ZastoSoWanie łupinowych

o;

przekryć reaktorów z TWS
odpowiedź:
Łupinowe przykrycia reaktorów TWS nie sq
wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.

przewidziane w dokumentacji projektowej. Zamawiajqcy nie

Pytanie nr 6:
W świetle wniosków zwizji lokalnej wnioskujemy o;

5] W związku z tym, że istniejące reaktory są wykonane w konstrukcji prefabrykowanej i sąprzemalowane powłoką na bazie cementu, która miejscami odpada, ponadtó w związku z tym' żi
Inwestor w perspektywie czasowej planuje dostarczenie do oczyszczalni ścieków kanaiizacją tioczną,w których bytujące bakterie beztlenowe będą wytwarzały iiarkowodór, który ulatniając się w
pompowni, zbiorniku buforowym i reaktorach będzie reagował z wod'ą, i tworzył kwas-slarkowy
wnioskujemy aby 1'00Vo ( a nie jak podaje przedmiar 57o lub 10% zbioiników istniejącychJ ścian
zbiorników żelbetowych zabezpieczyć wyprawą chemoodporną po wcześniejszym wyczyszczeniu
zbiorników i usunięciu ( w przypadku reaktora i pompowni J istnielących powłót.

odpowiedź:
Zapis : ,,50ń lub L00/o ścian istniejqcych zbiorników żetbetowych" dotyczy nqprawy betonów. Poza tym projekt
przewiduje 1000/o -towe wykonanie zabezpieczeń wyprawami chemoodpornymi ścian WeWnętrznych zbiorników
narażonych na dziąłąnie ścieków, czyli w zbiornikach istniejqcych ma to wyglqdać w skrócie tak: w pierwszej
kolejności naleĘ usunqć ze ścian wewnętrznych stare powłoki, poddać istniejqce ściany hydropiaskowaniu,
wykonać naprqwy betonu metodq PCC, zabezpieczyć ściany i dno (od Wewnqtrz zbiornika na całej ich
powierzchni) wyprawami chemoodpornymi ( opis wypraw wg. projektu konstrukryjnego). Koszt wykonania
opisanych prac należy uwzględnić w cenie ofert.

Pytanie nr 7:

W świetle wniosków z wiz)i lokalnej wnioskujemy o;
6) Projekt przewiduje na pompowni ścieków nad otworami kraty ocieplone, wnioskujemy o zmianę krat

ocieplonych na przekrycia z TWS.
odpowiedź:
Należy przyjqć rozwiqzanie zgodnie z dokumentacjq projektowq.
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Pytanie nr B:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania;
- po czyjej stronie będą koszty opróżnienia ze ścieków i osadów oraz ich utylizacja i wyczyszczenia istniejących
zbiorników reaktorów, pompowni, zagęszczenia osadów, punktu zlewnego. W jakiej pozycji przedmiaru są
ujęte te koszty?
odpowiedź:
Koszty opróżnienia zbiorników reąktarów, pompowni, zbiornika osądu i innych obiektów procesowych teżq po
stronie Wykonawcy' Ich uĘllizacja również Ieży po stronie Wykonawcy, jeśti WykonawCa uZna uĘltizację w formie
ewakuacji poZą teren oczyszczalni za koniecznq.
Wykonawca winien uwzględnić w swojej wycenie wszelkie koszty zwiqzane z utrzymaniem oczyszcząlni w ruchu
przy zachowaniu parametrów ścieków oCzyszczonyCh zgodnych z wymaganiami pozwolenia wodnoprąWnego.
Uwaga ta doĘczy szczególnie tymczasowego pompowania ścieków podczas wykonywania zbiorniką
uśredniajqcego i robót w pompowni głównej ale także innych tymczasowych przepięć ( dmuchawy, sito, itp.)

Pytanie nr 9:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn.,,Rozbudowa i przebud owa oczyszczalni
ścieków wrazz drogą dojazdową w m. Słupia" oraz chęcią złożenia oferĘ przez Naszą firmę prosZę o udzielenie
wyj aśnień/odpowiedzi na następujące pytania:

1'' Załącznik nr 7 do slWZ - wzór umowy, $ 1 pkt. 4 ,,W ramach zamówienią Wykonawca zobowiqzany będzie do
przeprowadzeniq rozruchu technologicznego oraz osiqgnięcia efektu ekologicznego. Zamawiajqcy definiuje
osiqgnięcie efektu ekologicznego poprzeZ osiqgnięcia jakości ścieków oCZysZCZonyCh na wylocie z oczyszczaini
ścieków, po wykonanych robotąch objęQch umowq, spełniajqcych parametry określone w aktualnym
pozwoleniu wodno-prawnym' Wskaźniki jakości ścieków należy potwierdzić co najmniej dwukrotnymi
średn io dob owy mi b a da niami wyko nanymi prze z akre dytow an e ląb oratorium' "
W OPTACOWANiU: PROIEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TECHNOLOGIA. INSTALACJE WOD-KAN I

WENTYLACJA będącym załącznikiem do niniejszego postępowania pkt. 1.3 str. B można przeczytać:
,,oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno prąwne wydane dnia 21.09'2012r decyzja stqrosq] Buskiego, ul'
Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój (pismo znąk: RLo.6341.n'2012), Pozwolenie to obowiqzuje dó dnią
31"'0B'20L9r i zezwalą na odprowadzanie ścieków oCZySzCZonyCh do kanąłu ulgi Strugi NiegosławsktĄ i aate1 ao
rz eki Kąnął S trumień...'. "'

W związku z pov,lyższym zapisem pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków w Słupi fpismo znak
RLo.6341'10.201'2) na dzień dzisiejszy jest nie aktualne.

Prosimy zatem o dołączenie do dokumentacji przetargowej aktualnego pozwolenia wodno-prawnego W
ce]u właściwego przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz uzyskania efektu ekologicznegó. W
pozwoleniu wodno-prawnym zawarte Są informacje o dopuszczalnych stężeniach wskaŹników
zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych na wylocie z oczyszczalni w celu uzyskania założonego efektu
ekologicznego.

odpowiedź:
Zamawiajqcy w załqczeniu zamieszcza ąktuąlnie obowiqzujqce pozwolenie wodno-prawne decyzja Znak
KR.ZUZ.4.42 1.62.2 0 1 B.AK z dnia 2 8.09.2 0 1 B

Pytanie nr 10:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 9.4'2' litera a do\lczącym zdolności technicznej jest wymóg by Wykonawca
dysponował doświadczeniem:

' jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową jednej oczys zczalni ścieków o
przepustowości minimum Qdśr = 300m3/dobę. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych
wynosi minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Czy Zamawiaiący uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
' W ramach iednego zadania wykonał roboty budowlano montażowe budowy nowych ciągów
technologicznych instalacji odwadniania i kompostowania komunalnych osadów ściekowych na dwóch
oczyszcza|niach ścieków o wydajności Qdśr = B00m3/dobę i Qdśr = 30Om3/dobę za kwotę minimum
3 000 000'00 zł brutto.?
odpowiedź:
Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji pkt.9.4.2a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

a] wykonanych robót
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Na potwierdzenie niniejszego Warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału
w poStępowaniu, a jeże|i okres prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie' wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów 

' 
na rzecz których roboty te zostały wykonane,

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie' w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy Czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmi ot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wJzkonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty;

Zamawia1ący uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żew tym okresie wykonał:

jedną robotę budowlaną związanąz budową lub przebudową lub rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach
której wykonano minimum jedną oczyszcza|nię o przepustowości minimum Qdśr = 300m3/dobę.
Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 3 000 000,00 zł brutto.

Do każdei pozycji wykazu należy załączyć dowody określaiące, czy roboĘ te zostały wykonane w
sposób należyty, w szczególności informacii o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone'
Zamawiający informuje, iż ujęte w povvyższych wyjaśnieniach modyfikacje są wiążące dla Wykonawców
i stanowią integralną część SIWZ .

W związku z dokonaną modyfikacją działaiąc zgodnie z art' IŁa ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia
2oo4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2o1B r' poz' t9B6 ze zmianami - dalei ustawy)
Zamawiaiący przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

W związku z p owyższym dokonu j e następu| ących modyfikaci i :

1' Pkt. 19.4 SIWZ' który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1'9'4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na wykonanie zadania pn.

,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wrazz drogą dojazdową w m. Słupia''

''Nie otwierać przed 11'10.2019r. godz. 11:15''

2' Pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

20.1 ofertę na|eży złożyć w siedzibie Zamawia1ącego , pok. 101 (sekretariat), w terminie do dnia:
11.10.2019r. do godz. 11:00

3. Pkt. 21.1 SIWZ' który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
21'1 oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - W dniu 11.10.2019 r. o godz. 11:15

Pozostałe zapisy Specyfikacii Istotnych Warunków Zamówienia pozostaią bez
Powyższe zmiany staią się integralną częścią Specyfikacii Istotnych Warun
Ponadto Zamawiaiący dokonuie modyfikacii załącznika 8.

Załqczniki:
1. P ozw o I enie w o dno - pr aw ne decyzj a KR.ZU 2.4.42 1. 62. 2 0 1 B.AK z dnia 2 B. 09.2 0 1 B


