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Góra Kalwaria, dnia 15.12.2020 r.  

Nr postępowania: 2020-9691-15613  

   

Do wiadomości  

wszystkich uczestników  

postępowania   

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie moderni-

zacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów, prowadzonego zgodnie z postanowie-

niami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych   

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:   

Pytanie nr 1 (18) 

Dotyczy: Punkt gromadzenia odpadów komunalnych 
Prosimy o informację jaka jest wymagana powierzchnia punktu gromadzenia odpadów komunal-
nych. 

Odpowiedź 
Powierzchnia punktu selektywnego gromadzenia odpadów – min. 15 m2. 
 
Pytanie nr 2 (19) 

Dotyczy: ob.. 4.1-3 Komory osadu czynnego (obiekt modernizowany) 
W „SIWZ cz. III OPZ” str. 57 jest zapis: "Należy przewidzieć m.in.:  (…) 

• wykonanie niezbędnych pomostów ze stali nierdzewnej min. 1.4301, 
Czy w zakres prac wchodzi również wymiana pokryć z blachy żeberkowej na istniejących pomo-
stach w przypadku pozostawienia dwóch żelbetowych pomostów? Jeśli tak, to z jakiej stali należy 
wykonać pokrycia? 
Zdjęcie blachy poniżej: 
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Odpowiedź 
W przypadku pozostawienia istniejących pomostów zakres robót remontowych obejmuje również 
wymianę istniejących przykryć z blachy żeberkowej/ryflowanej na nowe ze stali nierdzewnej min. 
1.4301 
 
Pytanie nr 3 (20) 

Dotyczy: ob. 15 Komora pomiarowa (obiekt modernizowany) 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac wchodzą jednie opisane roboty technologiczne bez mo-
dernizacji budowlanych takich jak wymiana włazów, stopni złazowych, naprawa powłok we-
wnętrznych. 

Odpowiedź 
Istniejąca komora pomiarowa jest to studnia betonowa DN1200, w której zamontowany będzie nowy 
przepływomierz. Należy zweryfikować czy nowy przepływomierz elektromagnetyczny wraz z nie-
zbędną armaturą zmieści się do istniejącej studni i przewidzieć związane z tym ewentualne prace 
budowlane. Gdyby okazało się, że średnica istniejącej studni jest za mała – należy uwzględnić wymia-
nę studni na większą, odpowiednią do przewidzianego nowego przepływomierza. 
 
Pytanie nr 4 (21) 

Dotyczy: ob. 32 Budynek energetyczny (obiekt modernizowany) 
W „SIWZ cz. III OPZ” str. 108 jest zapis: " 2.2.28.1 ZAKRES ROBÓT : 
- roboty budowlane 
- roboty elektryczne i AKPiA" 
W dalszej części SIWZ jest opisany zakres robót dotyczący jedynie robót elektrycznych i AKPiA. Pro-
simy o informację jaki jest zakres robót budowlanych. 

Odpowiedź 
W budynku energetycznym należy wykonać prace budowalne (m.in. murarskie, tynkarskie, malarskie 
itp.) związane z wykonaniem ścianki dzielącej pomieszczenie urządzeń elektrycznych niskiego napię-
cia na dwa pomieszczenia. 
 
Pytanie nr 5 (22) 

Dotyczy: ob. 33 Garaż i kotłownia (obiekt modernizowany) 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac nie wchodzą roboty budowlane a jedynie opisane robo-
ty instalacyjno-sanitarne oraz elektryczne i AKPiA. 

Odpowiedź 
W garażu i kotłowni ob. 33 należy wykonać roboty instalacyjno-sanitarne oraz elektryczne i AKPiA 
opisane w PFU. 
 
Pytanie nr 6 (23) 

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z  załączonym planem sytuacyjnym zał. 6 należy wykonać 
nowe drogi oznaczone kolorem zielonym przy obiektach nowoprojektowanych z wyjątkiem drogi 
dojazdowej do ob. 6.1 i 6.2 oraz odtworzyć istniejące drogi jeśli zostaną w jakimś miejscu rozebrane 
czy uszkodzone podczas prowadzenia prac budowlanych związanych np. z układaniem sieci, należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Odpowiedź 
Na oczyszczalni należy wykonać drogi i place manewrowe zaznaczone na planie sytuacyjnym tj. przy 
obiektach nowoprojektowanych łącznie z drogą dojazdową do ob. 6.1, 6.2 (wzdłuż ob. 4.1) oraz od-
tworzyć istniejące drogi jeśli zostaną w jakimś miejscu rozebrane czy uszkodzone. 
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Pytanie nr 7 (54) 

5.         Par. 20 ust. 2 pkt 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zastąpie-
nia zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów 
jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy; wówczas możliwa jest 
zmiana terminu realizacji zamówienia oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnie-
nie czy ten zapis dotyczy wykonania robót zamiennych czy innych robót? - wt. 17.11.2020 

Odpowiedź 
Zapis dotyczy wykonywania robót zamiennych. 
 
Pytanie nr 8 (61) 

2  W odniesieniu do zapisów pkt. 11 Formularza ofertowego, prosimy o potwierdzenie, że okres gwa-
rancji na urządzenie wynosi 60 miesięcy – zgodnie z zapisami par. 14 wzoru umowy? 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje 60-miesięczny okres gwarancji na urządzenia. 
 
Pytanie nr 9 (59) 

1. Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków dla istniejących obiektów modernizowanych: 
OB. 15 KOMORA POMIAROWA (OB. MODERNIZOWANY) 
OB. 22 ZAGĘSZCZACZ OSADU (OB. MODERNIZOWANY) 
OB.30 BUDYNEK SOCJALNO-BYTOWY (OB. ISTNIEJĄCY) 
OB. 31 BUDYNEK LABORATORIUM (OB. ISTNIEJĄCY) 

Odpowiedź 
Rysunki których dotyczy zapytanie nie były przewidziane do zamieszczenia w PFU. Spełniając prośbę 
pytającego zamieszczamy dokumentację rysunkową obiektów,  w której posiadaniu jesteśmy. 
OB. 22 ZAGĘSZCZACZ OSADU (OB. MODERNIZOWANY) 
OB. 31 BUDYNEK LABORATORIUM (OB. ISTNIEJĄCY) 
 
Pytanie nr 10 (46) 

6. Prosimy o udostępnienie profili istniejących sieci technologicznych oraz sanitarnych. - pt. 

20.11.2020 07:00 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada profili, istniejących sieci technologicznych w swoich archiwach. 
 
Pytanie nr 11 (47) 

7. Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków dla istniejących obiektów modernizowa-
nych: 
- OB. 12 POMPOWNIA WEWNĘTRZNA (OB. MODERNIZOWANY) 
- OB. 14 POMPOWNIA WODY GOSPODARCZEJ (OB. MODERNIZOWANY) 
- OB. 32 BUDYNEK ENERGETYCZNY (OB. MODERNIZOWANY) 

Odpowiedź 
Rysunki których dotyczy zapytanie nie były przewidziane do zamieszczenia w PFU. 
Nie dysponujemy dokumentacją powyższych obiektów.   
Pytanie nr 12 (48) 

8. Prosimy o udostępnienie brakującego rysunku dla istniejących obiektu przewidzianego do 
rozbiórki: 
- Ob. R-3 Komora przepływomierzy- 

Odpowiedź 
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Rysunki których dotyczy zapytanie nie były przewidziane do zamieszczenia w PFU. Spełniając prośbę 
pytającego zamieszczamy dokumentację rysunkową obiektu.  
- Ob. R-3 Komora przepływomierzy- 

 
Pytanie nr 13(76) 
Czy Zamawiający wymaga rozbiórki fundamentów w obiektach likwidowanych? 

Odpowiedź 
Tak, zamawiający wymaga rozbiórki fundamentów w obiektach likwidowanych oraz wymaga usunię-
cia powstałych w wyniku rozbiórek deniwelacji. Teren po likwidowanych obiektach należy pozostawić 
w należytej kulturze (punkt. 2.2.34 PFU). 
 

Pytanie nr 14(77) 
Czy należy rozumieć, że jeżeli w PFU nie ma wskazania o przekazaniu demontowanego urządzenia 
Inwestorowi można je uznać jako złom? 

Odpowiedź 
Po demontażu wszystkie urządzenia należy przekazać protokolarnie zamawiającemu. Zamawiający 
zdecyduje o ich dalszym przeznaczeniu 
 
Pytanie nr 15 (74) 
1. W dokumencie PFU na stronie 61 są zapisy odnośnie zabezpieczania powierzchni komór osadu 
czynnego (ob. 4.1-3): 

„2.2.4.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  
W komorach osadu czynnego należy wykonać naprawę, uszczelnienie istniejących konstrukcji be-
tonowych/żelbetowych poprzez m.in. uzupełnienie ubytków, naprawę dylatacji żelbetowych płyt, 
z których zbudowane są komory oraz wykonanie nowych wewnętrznych izolacji ścian i dna na całej 
powierzchni komór.” 
Rodzaj powłoki jest przedstawiony na stronie 212: 
„3.6.5.4 WYKONYWANIE POWŁOK ZABEZPIECZAJĄCYCH 
Powłoka epoksydowo - bitumiczna  
-Szpachlowanie 
Po oczyszczeniu podłoża zaleca się położenie szpachlówki epoksydowo-cementowej wyrównującej 
podłoże. Powierzchnie przed aplikacją szpachlówki gruntownie zmoczyć. Materiał może być apli-
kowany przez tradycyjne szpachlowanie ręczne lub natryskowe. Grubość szpachlówki min. 1.5mm. 
Przez pierwsze 24 h szpachlówkę chronić przed wodą. 
-Wykonanie powłoki na ścianach, dnie zbiorników, komór 
Po dokładnym wymieszaniu składników żywicy za pomocą mieszadła wolnoobrotowego nakładać 
na powierzchnię na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka ewentualnie metodą natryskową 
wysokociśnieniową. Nałożyć min. dwie warstwy żywicy tak aby uzyskać minimalną grubość suchej 
powłoki 400μm. Czas dostępu pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw nie powinien przekracza c 
czasów podanych w kartach technicznych materiałów.” 
Pełna specyfikacja powłoki jest w dokumencie PFU na stronie 209: 
„3.6.2.4 POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE BETON  
Do wykonania powłok zabezpieczających beton przewidziano następujące materiału:  
Szpachlówka epoksydowo - cementowa  
Szpachlówka o wysokiej odporności chemicznej i następujących parametrach:  
− wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 MPa  
− wytrzymałość na zginanie ≥ 6 MPa  
− przyczepność do podłoża ≥ 2 MPa  
− paroprzepuszczalność.  
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(…) 
Żywica epoksydowo - bitumiczna  
Dwuskładnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami żywicy epoksydo-
wej o następujących właściwościach.  
− odporność chemiczna–odporna na środowisko ścieków w zakresie ph–4-13, oraz na siarkowodór.  
− przyczepność do podłoża ≥1.5 MPa  
− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPa  
− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem w zakresie 72h ≥ 0.6MPa  
− elastyczność – zdolność do przenoszenia rys ≥ 0.3 mm  
− możliwość nakładania na wilgotne podłoże  
− odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne”  

Przytoczona technologia wykonania robót opiera się na szpachlówce epoksydowo-cementowej oraz 
żywicy epoksydowo-biutmicznej, która jest odporna na środowisko ścieków z zakresie ph – 4-13 oraz 
na siarkowodór.  
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne inny system renowacji betonowych zbiorni-
ków, który spełnia warunek odporności na środowisko ścieków w zakresie ph – 4-13 oraz na siar-
kowodór?  
Obecnie stosujemy na innej oczyszczalni ścieków rozwiązanie oparte o produkt mineralny uszczel-
niający na bazie cementów, którym wykonujemy renowację zbiornika otwartego. Dopuszczenie 
tego rozwiązania pozwoliłoby Inwestorowi na znaczne oszczędności. Proponowana technologia 
jest kompleksowym systemem obejmującym zarówno naprawę i reprofilację powierzchni jak i wy-
konanie powłoki ochronnej. 

Odpowiedź 
Możemy dopuścić inny system równoważny do renowacji i zabezpieczenia zbiorników otwartych: 
system mineralny na bazie cementu spełniający warunek odporności na środowisko ścieków w zakre-
sie ph-4-13 oraz na siarkowodór. System musi też spełnić warunki przyczepności, wytrzymałości, 
szczelności oraz braku zarysowania w warunkach pracy zbiorników 
 
Pytanie nr 16 (75) 
W dokumencie PFU na stronie 189 są zapisy odnośnie zabezpieczania dylatacji: 

„Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji  
Taśmy uszczelniające z wysokiej jakości PVC (termoplastycznego) o następujących parametrach:  
− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 N/mm2  
− wydłużenie przy zerwaniu ≥ 290 %  
− twardość wg Shore’a A - ≤ 75  
Preparat uszczelniający do szczelin dylatacyjnych, dwuskładnikowy na bazie poliuretanów odporny 
na olej i paliwa o następujących parametrach:  
− wytrzymałość na rozciąganie ok. 0,1 MPa przy wydłużeniu wynoszącym 50% w temp. 20o C  
− wydłużenie przy zerwaniu ≥ 250 %  
− twardość wg Shore’a A - ≤ 15  
Poliuretanowy sznur (tzw. Rundschnur PE) o średnicy większej o 5 mm od szerokości szczeliny dyla-
tacyjnej Preparat do gruntowania bocznych ścianek szczeliny dylatacyjnej odpowiedni do prepara-
tu uszczelniającego.” 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza ekonomiczne rozwiązanie zabezpieczenia dylatacji bez taśm dylatacyj-
nych zgodne z technologią poniżej: 
- oczyszczenie istniejących dylatacji 
- naprawy krawędzi płyt materiałem mineralnym 
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- montaż poliuretanowego sznura (tzw. Rundschnur PE) o średnicy większej o 5 mm od szczeliny 
- wypełnienie szczeliny masą poliuretanową chemoodporną 

Odpowiedź 
Przedstawiony system naprawy dylatacji możemy zaakceptować dla dylatacji nieprzeciekających. 
W przypadku dylatacji nieszczelnych, przeciekających należy zastosować dodatkowo taśmę dylatacyj-
ną zewnętrzną odpowiednio mocowaną do podłoża. 
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