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Znak DGK-GRAIZ/SG-127/2020

Turek, dnia 26 stycznia 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
oczyszczalni ścieków w Turku”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku.”
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji obiektów istniejących podlegających
remontowi/przebudowie:
- Komór rozdzielczych przy osadnikach wtórnych
- Wiaty sprzętu ob. nr 39
- Wiaty magazynowej Ob. nr 40
- Wiaty magazynowej Ob. nr 41
- Budynku socjalno –warsztatowego ob. nr 33
Odpowiedź na pytanie nr 1
W odpowiedzi załączamy dokumentację dla obiektów wyszczególnionych w treści zapytania.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu prac budowlanych dot. Wiaty sprzętu – ob. nr 39
Odpowiedź na pytanie nr 2
W Ob. nr 39 - Wymaga się do wykonania prac związanych z odnowieniem zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowej przedmiotowej wiaty w tym: czyszczenie konstrukcji, wykonanie
warstwy podkładowej np. epoksydowej, wykonanie warstwy nawierzchniowej np. poliuretanowej.
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Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem V projektu branży konstrukcyjnej PBZ W.I-3 w obiektach
nr 40 oraz 41 należy jedynie poddać konserwacji poprzez malowanie konstrukcji nośnej wiaty.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Tak, zakres prac przy obiektach nr 40 oraz 41 został określony w opisie projektu branży konstrukcyjnej
PBZ W.I-3.
Pytanie nr 4
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawczej dokumentacji projektowej z branży elektrycznej
oraz AKPiA dot. obiektów będących przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 4
W odpowiedzi załączamy uzupełnienia do dokumentacji wykonawczej
przedmiotem zamówienia.

obiektów będących

Pytanie nr 5
Prosimy o wskazanie granicy zakresu prac montażowych linii odwadniania osadu tj. punkt połączenia
prasy z rurociągiem osadu (istniejącym).
Odpowiedź na pytanie nr 5
Granicą dostawy linii odwadniania osadu jest włączenie pompy osadu (11.1) w rurociąg doprowadzający
osad z KTSO.
Pytanie nr 6
Czy zakres zamówienia obejmuję dostawę pompy osadu zlokalizowaną w ob. 23 (11.1) wraz z armaturą
Odpowiedź na pytanie nr 6
W zakres dostawy linii odwadniania osadu wchodzi pompa (11.1), zgodnie z przedmiarem, a włączenie
jej w rurociąg doprowadzający osad z KTSO jest granicą dostawy.
Pytanie nr 7
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanału technologicznego wraz z przykryciem w obiekcie nr
23.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Nie, kanał oraz przykrycia są istniejące.
Pytanie nr 8
W związku z szerszym zakresem dokumentacji projektowej względem przedmiotu zamówienia
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania należy wykonać roboty drogowe
zgodnie z zakresem zawartym w projekcie wykonawczym PW W.I-8

Odpowiedź na pytanie nr 8
Zakres robót drogowych został określony w projekcie wykonawczym PW W.I-8 i według tej
dokumentacji należy wykonać projektowane roboty drogowe.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej? Przedmiotem wyżej wymienionego
postepowania (DGK-GRAIZ/SG-127/2020) są m.in. roboty w istniejących obiektach dlatego wizja
lokalna jest niezbędna w celu optymalizacji oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej na Oczyszczalni, możliwa jest jednak
wizytacja miejsca budowy po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wskazana wizytacja
miejsca budowy nie jest zebraniem wszystkich wykonawców o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
prawo zamówień publicznych. Podczas wizytacji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji
wyjaśniających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 10
W pkt. 4 SIWZ (okres realizacji zamówienia) znajduje się zapis, że w etapie 2 należy wykonać plac
gromadzenia odpadów, a dopiero w etapie 3 likwidację/rozbiórkę poletek osadowych. Prosimy o zmianę
kolejności dla tych obiektów, ponieważ plac gromadzenia odpadów ma być zlokalizowany w miejscu
likwidowanych poletek.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający uwzględni uwagę oraz dokona stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że w budynku Stacja zagęszczenie i odwaniania osadów nie ma do wykonania
żadnych prac remontowo – budowlanych. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej zakresu prac
do wykonania w tym obiekcie.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Roboty remontowe budowlane dla OB. nr 23 dla II etapu dotyczą posadowienia nowej prasy filtracyjnotaśmowej i stacji polimeru w miejscu starego zagęszczacza taśmowego.
Przedmiot zamówienia określa zakres prac w OB. nr 23 tylko w zakresie robót instalacyjnych:
Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – dostawa, montaż, rozruch nowych urządzeń
Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – remont istniejących urządzeń
Instalacje elektryczne i AKPiA.
Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że prace remontowo – budowlane dla budynku socjalno – warsztatowego
zostaną zrealizowane w ramach obecnie realizowanej inwestycji podczas remontu obiektu nr 12
(stacji dmuchaw)

Odpowiedź na pytanie nr 12
W ramach obecnie realizowanej inwestycji czyli dla Etapu I prowadzone są prace związane z
pomieszczeniem wyłącznie dmuchaw roboty budowlane i instalacyjne. W II etapie należy uwzględnić
roboty budowlane dla tego budynku z wyłączeniem pomieszczenia stacji dmuchaw nr I.
Pytanie nr 13
Prosimy o sprecyzowanie jaka jest do wykonania w etapie II realizacji liczba oraz parametry techniczne
komór rozdzielczych przy osadnikach wtórnych. Ponadto prosimy o wyszczególnienie zakresu robót
budowlanych i instalacyjnych jakie należy wykonać do ww. komór.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zakres prac robót instalacyjnych
1. Komory zasuw przy osadnikach wtórnych:
1.1. Komory zasuw od strony napływowej do osadników wtórnych (2szt.)
- Wykonanie wentylacji komory
1.2. Komory zasuw od strony odpływowej z osadników wtórnych (2szt.)
- Wymiana przejść szczelnych w kierunku komory rozdzielczej osadu nr 2
- Filmowanie adaptacja oraz ewentualna naprawa/wymiana rurociągu od zasuwy w komorze zasuw do
wejścia do komory rozdzielczej osadu nr2
- Wykonanie wentylacji komory
2. Komora rozdzielcza osadu nr 2
- Wymiana zasuw na zasuwy nożowe (1xDN400 + 1xDN200)
- Wymiana rurociągów rozdziału oraz rurociągów wychodzących z komory do miejsca włączenia w
rurociągi między obiektowe (poprzez łączniki rurowo kołnierzowych lub połączenie kołnierzowe)
- Wymiana wszystkich przejść szczelnych (4xDN400, 1xDN200)
- Wykonanie wentylacji komory
Zakres prac budowlanych:
1) Komory zasuw przy osadnikach wtórnych
Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji
wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu
masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10,
wymiana drabin złazowych na nierdzewne, piaskowanie i malowanie włazów żeliwnych.
2) Komora rozdzielcza nr 2
część - komora zbiorcza osadów:
Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji
wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu
masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10,
przekrycie komory kratą wema lub GRP,
cześć - komora zasuw:
Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji
wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu
masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10,
rozbiórka starej płyty pokrywowej, wykonanie nowej żelbetowej płyty pokrywowej na wys. ok. 20 cm
nad terenem, wraz z nowym włazem.

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

