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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania pn.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiei 47
w Elblągu” — znak srawy: 360/4146/2019

Pytanie 10

Instrukcja Rozruchu -Element I.

Pkt. 10.1. Czas trwania rozruchu

W punkcie jak powyżej jest zapis:

Podczas prowadzenia rozruchu oczyszczalni wymagana będzie pewna kolejność uruchamiania
urządzeń tak aby mogły one tworzyć technologicznie funkcjonalną całość i jednocześnie zapewnić
ciągłość pracy istniejących obiektów.

Przewiduje się, że rozruch będzie ttwał 5 miesięcy w okresie gdy temperatuni zewnętrzne nie powinny
spadać poniżel 50C”

a. Zwracamy się z prośbą o informację po czyjej stronie WYKONAWCY czy ZAMAWIAJĄCEGO
będą koszty zapewnienia mediów (energia, woda) w czasie trwania rozruchu trwającego ok. 5
miesięcy

b. Zwracamy się z prośbą o informację po czyjej stronie WYKONAWCY czy ZAMAWIAJĄCEGO

będą koszty zapewnienia chemii w czasie trwania rozruchu trwającego ok. 5 miesięcy
c. Zwracamy się z prośbą o informację po czyjej stronie WYKONAWCY czy ZAMAWIAJĄCEGO

będą koszty utylizacji osadów ściekowego powstających podczas bieżącej eksploatacji w czasie
trwania rozruchu trwającego ok. 5 miesięcy

d. Po czyjej stronie będą koszty zapewnienia personelu dla zapewnienia bieżącej obsługi
oczyszczalni ścieków w czasie trwania rozruchu trwającego ok. 5 miesięcy

Odpowiedź na pytanie 10

Poprawiamy oczywistą omyłkę, prawidłowa treść zdania powinna brzmieć: „Przewiduie się, że rozruch

będzie trwał 5 miesięcy w okresie gdy temperatury zewnętrzne nie powinny spadać poniżej 5 °C”.
a. Koszty zapewnienia mediów (energia, woda) podczas rozruchu ponosi Zamawiający.

b. Zgodnie z pkt. 7.6 lit. q) Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów
wszelkich materiałów, w tym środków chemicznych na potrzeby rozruchu, z wyłączeniem
wymienionych niżej materiałów i środków chemicznych wykorzystywanych przez Zamawiającego
w normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Dla potrzeb rozruchu Zamawiający może przekazać Wykonawcy:

- siarczan (VI) żelaza (III) stosowany jest w procesie chemicznego usuwania fosforu ze
ścieków,

- chlorek poliglinu w celu zwalczania rozwoju bakterii nitkowatych,
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- polielektrolit anionowy (kopolimer anionowego akrylamidu) do zagęszczania osadów
wstępnych pompowanych do Zamkniętych Komór Fermentacyjnych,

- polielektrolit kationowy (kationowy kopolimer akrylamidu) przeznaczony do odwodnienia
osadów pościekowych na wirówkach,

- środek przeciwpienny do usuwania piany w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych,
- słomę do produkcji kompostu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność ww. materiałów i środków
chemicznych

c. Koszty przerobu i zagospodarowania osadów ściekowych powstających podczas bieżącej
eksploatacji obciążają Zamawiającego pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę
możliwości ciągłej przeróbki osadów ściekowych. Do kosztów tych nie zalicza się kosztów
wykonania, wynajmu i utrzymania w sprawności obiektów i instalacji tymczasowych Wykonawcy.
Po stronie Zamawiającego są wyłącznie koszty zużycia mediów.
Jednocześnie do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w części III/6 — Dodatkowe obowiązki
Wykonawcy w pkt. 3 po zdaniu o treści. Prace budowlane realizowane będą podczas ciągłej
pracy oczyszczalni” dodaje się zapis o treści:

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości pracy ciągu ściekowego gwarantującej nie
pogorszoną jakość ścieków oczyszczonych oraz do zachowania ciągłości pracy ciągu osadowego
gwarantującej odwodnienie osadów ściekowych w ilości 300 m3/dobę o uwodnieniu 96,0-98,5%
do osiągnięcia osadu odwodnionego na poziomie nie mniejszym niż 19% suchej masy.
W przypadku:

- pogorszenia jakości ścieków oczyszczonych i zwiększenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca pokryje równowartość kar
i zwiększonych opłat środowiskowych, którymi obciążony zostanie Zamawiający,
- nie zapewnienia odwodnienia osadów ściekowych na wymaganym poziomie, koszty przerobu
i zagospodarowania osadów ściekowych będą obciążały Wykonawcę.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie
taką kolejność robót, która będzie gwarantowała ciągłość pracy oczyszczalni”.
Ponadto do Umowy na końcu pkt. 17.73 dodaje się treść o następującym brzmieniu:
Jednocześnie w trakcie prowadzonych robót musi być zachowana ciągłość pracy ciągu

osadowego gwarantująca odwodnienie osadów ściekowych w ilości 300 m3/dobę o uwodnieniu
96,0-98,5% do osiągnięcia osadu odwodnionego na poziomie nie mniejszym niż 19% suchej
masy. W przypadku nie zapewnienia odwodnienia osadów ściekowych na wymaganym poziomie,
koszty przerobu i zagospodarowania osadów ściekowych będą obciążały Wykonawcę.”

d. Koszty personelu Wykonawcy przeprowadzającego rozruch ponosi Wykonawca.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji i rękojmi koszt części szybkozużywających się
i materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 11

W okresie gwarancji i rękojmi koszt części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych jest po
stronie Zamawiającego.
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Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji i rękojmi koszt przeglądów jest po stronie
Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 12

W okresie gwarancji rękojmi koszt przeglądów jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 13

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-11 — Instalacje

technologiczne- Element II

Pkt. 2.3.1. Kompostownia - ob. nr 28

W/w punkcie jest zapis, iż wyposażenie kompostowni stanowi m.in. przerzucarka kompostu (z kompletem
części zamiennych).

Zwracamy się z prośbą o informację, czy dostawę części zamiennych dla wspomnianej przerzucarki
należy uwzględnić w cenie niniejszego postępowania przetargowego. Jeżeli tak, prosimy o podanie
informacji na jak długo?

Odpowiedź na pytanie 13

W cenie przerzucarki kompostu należy uwzględnić komplet zapasowych noży - wszystkich, jedna
wymiana lub uzupełnienie braków.

Pytanie 14

Opis PW- element II

W pkt. 6.3 Założenia technologiczne jest zapis:

przeniesione do Elementu 1:

Wiata kompostowni pryzmowej i kontroli procesu - obiekt 28/1, 28/2, 28/3....”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonanie w/w wiaty tj. Obiekt 28/1,

28/2, 28/3 należy uwzględnić w Elemencie I.

Dodatkowo, prosimy o modyfikację Tabeli Cen- Załącznik nr 4 w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 14

Wiata kompostowni pryzmowej i kontroli procesu — obiekt 28/J, 28/2, 28/3 wchodzi w zakres Elementu II.
W związku z tym z opisu projektu wykonawczego specjalność: technologia — rey.O1/ll z pkt. 6.3 na str. 8
wykreśla się zdanie „- przeniesione do Elementu 1” (stanowiące oczywistą omyłkę), wszystkie wymienione

poniżej tego zdania obiekty wchodzą w zakres Elementu II. W związku z tym nie zachodzi potrzeba

modyfikacji Tabeli Cen — Załącznika nr 4.

Pytanie 15

Instrukcia rozruchu — Element II

W pkt. 73 Środki potrzebne do prowadzenia rozruchu jest zapis jak poniżej:

Do środków, które są niezbędne w czasie prowadzenia rozruchu zalicza się:
dostarczenie energii elektrycznej w ilości przewidzianej w projektach,

dostarczenie energii cieplnej w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie obiektów,
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• zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów i chemikaliów (smary, oleje, materiały dezynfekcyjne,

odczynniki chemiczne),

• dostarczenie i instalacja sprzętu pomocniczego (pompy odwadniające, spawarki, samochody

dostawcze),

zapewnienie niezbędnych środków transportowych i eksploatacyjnych.”

W związku z powyższym prosimy o podanie po czyjej stronie WYKONAWCY czy ZAMAWIAJĄCEGO

jest zapewnienie: energii elektrycznej, energii cieplnej, chemikaliów, sprzętu pomocniczego i środków

transportowych, zgodnie w/w zapisem?

Odpowiedź na pytanie 15

Wykonawca zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej i pozostałych mediów na swój koszt oraz

poniesie koszty zużycia energii elektrycznej i pozostałych mediów dla potrzeb zaplecza socjalnego i

warsztatowego oraz dla potrzeb realizacji prac budowlanych. Dostawę energii elektrycznej Wykonawca

zrealizuje w porozumieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Zaopatrzenie obiektów technologicznych w energię elektryczną i pozostałe media dla potrzeb

eksploatacyjnych i rozruchu leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający może zabezpieczyć na potrzeby rozruchu środki chemiczne wykorzystywane przez niego w

normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków wyspecyfikowane w punkcie 17.6 lit. q) Umowy.

Zapewnienie materiałów, sprzętu pomocniczego i środków transportowych na potrzeby rozruchu leży po

stronie Wykonawcy.

Wykonanie, wynajem i utrzymanie w sprawności obiektów i instalacji tymczasowych leży po stronie

Wykonawcy

Jednocześnie do pkt. 7.6 lit. p) Umowy o brzmieniu ‚„zabezpieczenia dostępu do mediów na swój koszt”

dodaje się zapis „oraz poniesienia kosztów ich zużycia dla potrzeb zaplecza socjalnego i warsztatowego

oraz dla potrzeb realizacji prac budowlanych.” Ponadto do pkt. 7.6 Umowy dodaje się literę s) o treści

wykonania, wynajmu i utrzymania w sprawności obiektów i instalacji tymczasowych.”.

Ponadto koryguje się treść pkt. 17.9 Umowy, nowa treść tego punktu otrzymuje brzmienie „W przypadku

korzystania z dostawy energii, wody i innych usług dla potrzeb zaplecza socjalnego i warsztatowego oraz

dla potrzeb realizacji prac budowlanych, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych

mu przez ich dostawców oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów i uiścić wszelkie inne wymagane

opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania

przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii

elektrycznej. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte ceną podaną w Ofercie”.

Pytanie 16

Zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie inwestycji przewidziane jest wybudowanie nowych obiektów na

ciągu technologicznym oraz etapowa modernizacja obiektów, które będą włączane do ciągu

technologicznego po zakończeniu modernizacji obiektu lub jednego ciągu w danym obiekcie. W jakiej

formie Zamawiający będzie przejmował takie obiekty lub ciągi do eksploatacji? W jaki sposób będzie

liczony czas gwarancji i rękojmi dla takich obiektów (w tym urządzeń) — od dnia przejęcia do eksploatacji

czy od zakończenia całości Inwestycji? Kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie obiektu w ruchu i kto

będzie ponosił koszty eksploatacyjne dla takich obiektów?
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Odpowiedź na pytanie 16

Zgodnie z pkt. 26.31 Umowy Jeżeli przedmiotem odbioru częściowego jest kompletny obiekt
oczyszczalni, to za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przejęcie przez niego obiektu do eksploatacji.
Powyższe będzie następowało w formie protokołu odbioru obiektu. Szczegółowe zasady przejmowania

będą określone, w zależności od charakteru obiektu w trybie roboczym przez Inżyniera. Okres gwarancji
i rękojmi, niezależnie od przejmowania obiektów do eksploatacji, będzie liczony od daty zakończenia
odbioru końcowego. Za utrzymanie w ruchu przejętego do eksploatacji obiektu będzie odpowiedzialny
Zamawiający. Koszty eksploatacyjne dla przejętego do eksploatacji obiektu będzie ponosił Zamawiający”.

Pytanie 17

Kto odpowiada za roboty przejęte w odbiorze częściowym włączone w układ i wykorzystywane

w procesie oczyszczania ścieków? Kiedy zaczyna się gwarancja i rękojmia dla takich urządzeń?

Odpowiedź na pytanie 17

Zgodnie z pkt. 26.31 Umowy Za roboty przejęte w odbiorze częściowym, włączone w układ
i wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków do dnia zakończenia odbioru końcowego odpowiada
Wykonawca”.

Pytanie 18

Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie wykonywana etapami. Kto odpowiada za eksploatację
i utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków w części nie podlegającej modernizacji na danym etapie?

Odpowiedź na pytanie 18

Za eksploatację i utrzymanie w ruchu oczyszczalni ścieków w części nie podlegającej modernizacji
w danym etapie odpowiada Zamawiający.

Koszty związane z przerobem i zagospodarowaniem osadów ściekowych ponoszone będą według opisu
w odpowiedzi na pytanie nr 10 c.

Pytanie 19

Dot. warunku udziału w postępowaniu — pkt. 3. 3) B. 3. Kierownik robót konstrukcyjnych, ppkt d).
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu, dotyczącego posiadanego przez osobę wskazaną na ww.
stanowisko doświadczenia zawodowego poprzez modyfikację warunku opisanego w ppkt d) w

następujący sposób:

• doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na naprawie lub zabezpieczeniu powłokami

ochronnymi konstrukcji betonowych lub żelbetowych o powierzchni napraw lub powierzchni

zabezpieczonej minimum 70 000 m2.

Zwracamy uwagę, iż technologia wykonania zabezpieczenia powłokami ochronnymi jest zbliżona do

technologii stosowanych przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. Osoba, która

posiada doświadczenie w nadzorowaniu prac polegających na wykonaniu zabezpieczenia tak dużej

powierzchni, jak wymagana przez Zamawiającego, w naszej ocenie legitymuje się odpowiednim

doświadczeniem, aby prawidłowo realizować prace objęte przedmiotowym zamówieniem. Modyfikacja

ww. warunków umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym większej ilości firmy, które
posiadają kadrę z odpowiednim doświadczeniem, a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert, które
wpłyną do Zamawiającego.
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Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający pozostawia bez zmian wymóg dla kierownika robót konstrukcyjnych określony w IDW który
brzmi doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na naprawie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych o powierzchni napraw minimum 10 000 m2”.

Pytanie 20

Jakie kryteria ma spełniać wytwarzany w przebudowanej kompostowni produkt końcowy? Czy ma mieć
znamiona polepszacza gleby czy kompostu? Czy na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskanie
stosownych certyfikatów?

Odpowiedź na pytanie 20

Wytwarzany w przebudowywanej kompostowni produkt końcowy ma spełniać wymagania kompostu.
Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania stosownych certyfikatów.

Pytanie 21

W materiałach przetargowych została opisana przerzucarka kompostu jako maszyna napędzana przez
ciągnik wielofunkcyjny. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako równoważnego rozwiązania
przerzucarki pryzmowej z własnym (integralnym) napędem?

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przerzucarki pryzmowej z własnym (integralnym) napędem.

Pytanie 22

W pkt. 6. Opis rozwiązań technicznych (Opis PW — element II) jest zapis:
„Na czas przebudowy obiektów i urządzeń związanych z gospodarka osadową (np. zbiorniki osadów,
stacja wirówek rurociągi) wykonawca zapewni usuwanie i zagospodarowanie powstających osadów do
czasu przekazania do eksploatacji przebudowywanych obiektów”:

W związku z powyższym prosimy o informacje, kto (WYKONAWCA czy ZAMAWIAJACY) będzie ponosił
koszty usuwania i zagospodarowania osadów powstających podczas bieżącej eksploatacji?

Odpowiedź na pytanie 22

Informacja zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 10 c.

Pytanie 23

OPZ Część 11116 — Dodatkowe obowipzki Wykonawcy

Na stronie 9 jest zapis:

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej przed rozpoczęciem robót dokona usunięcia
wody/ścieków/osadów zgromadzonych w istniejących komorach, zbiornikach i rurociągach wraz z ich
wywiezieniem oraz utylizacją, powyższe dotyczy również skratek, zawartości piaskowników oraz innych
odpadów technologicznych powstających na oczyszczalni ścieków”
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę powyższych zapisów tak, aby koszt usunięcia i utylizacji
osadów zalegających w istniejących obiektach przeznaczonych do modernizacji był w zakresie
Zamawiającego. Przerzucenie w/w kosztów na Wykonawcę spowoduję podwyższenie ceny oferty,
ponieważ Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie podczas przygotowania wyceny określić ilości osadów
przeznaczonych do usunięcia i utylizacji.
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Reasumując: brak jasnych precyzyjnych danych dotyczących ilości osadów oraz wysokie koszty
usunięcia, odwodnienia i utylizacji 1 m3 osadów spowoduje wzrost ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis na stronie 9 OPZ Część III/6 — Dodatkowe obowiązki
Wykonawcy.

Pytanie 24

Na stronie 8 Opisu projektu Wykonawczego dla Elementu II jest zapis jak poniżej:
Wiata kompostowni pryzmowej i kontroli procesu - obiekt 28/7, 28/2, 28/3

- Stanowisko mycia maszyn - obiekt 28/4 (realizacja w ELEMENCIE!)

- Plac przesiewania kompostu - obiekt 28/7 O

- Boksy na komponenty - obiekt 28/7

- Plac mieszania wsadu - obiekt 28/8 (realizacja w ELEMENCIE 1)

W związku z w powyższym prosimy o informację, w którym Elemencie należy uwzględnić prace
związane z budową Stanowiska mycia maszyn - obiekt 28/4 oraz Placu mieszania wsadu - obiekt 28/8
Prosimy o korektę Tabeli Cen - Załącznik nr 4 w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 24

Prace związane z budową Stanowiska mycia maszyn - obiekt 28/4 oraz Placu mieszania wsadu - obiekt
28/8 należy ująć w Elemencie I. Zamawiający nie dokonuje korekty tabeli cen — załącznik nr 4. Wycena
tych prac powinna być zawarta w branży sanitarnej — Zewnętrzne sieci sanitarne oraz branży drogowej.

Pytanie 25

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 09.10.2019 dot. konieczności załączenia do oferty kosztorysów
inwestorskich uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu do składania ofert do dnia 11.12.2019.
Przygotowanie w/w dokumentów jest niezwykle czasochłonne i wymaga dodatkowego czasu na ich
kompletności.

Odpowiedź na pytanie 25

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 26

Dot. warunku udziału w postępowaniu — pkt. 3. 3) B. 9. Technolog produkcji kompostu do
zastosowania w rolnictwie, ppkt a). Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu, dotyczącego
posiadanego przez osobę wskazaną na ww. stanowisko doświadczenia zawodowego poprzez
dopuszczenie wykazania co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w realizacji rozruchów lub
w eksploatacji kompostowni osadów ściekowych lub odpadów komunalnych. Zwracamy uwagę iż,
Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem przy realizacji kompostowni osadów
ściekowych lub odpadów komunalnych dla osoby na stanowisko Kierownik robót sanitarnych
kompostowni. Ponadto Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie Wykonawcy polegające
zarówno na budowie kompostowni osadów ściekowych jaki i na budowie kompostowni odpadów
komunalnych. W związku z powyższym prosimy o sfomułowanie warunku doświadczenia dla osoby na
stanowisko Technolog produkcji kompostu do zastosowania w rolnictwie w sposób analogiczny.
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę. Jednocześnie dokonuje modyfikacji
treści lit. b) pkt. 3. 3) B. 9. Rozdziału VIII IDW w następujący sposób;
wykonanie rozruchu instalacji do produkcji kompostu z osadów ściekowych do zastosowania w rolnictwie

dla minimum jednej instalacji o przepustowości 10 000 Mg/rok”.

Pytanie 27

W zakresie zadania II jest przebudowa istniejących OKF-ów. Prosimy o informację ile osadu znajduje się
obecnie w poszczególnych zbiornikach i o jakiej zawartości suchej masy. Po czyjej stronie będą koszty
związane z opróżnieniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem opróżnianych osadów. OBF-y mają
bardzo dużą pojemność czynną po 20 000m3 więc koszty związane z ich opróżnieniem będą bardzo
duże.

Odpowiedź na pytanie 27

OBF-y są obiektem o zmiennej ilości magazynowanych osadów. Ilość osadów zgromadzona w OBF
podczas dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni waha się w granicach od około 10 tys. m3 do
35tys. m3(o uwodnieniu ok. 96%).
W trakcie modernizacji ilość osadów do zagospodarowania przez Wykonawcę w głównej mierze zależeć
będzie od przyjętego harmonogramu modernizacji poszczególnych obiektów ciągu osadowego.
Koszty związane z opróżnieniem obiektów, odwodnieniem i zagospodarowaniem usuwanych z obiektów
osadów będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 28

Dotyczy opróżniania osadów

Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane z opróżnieniem istniejących obiektów
przewidzianych do przebudowy bądź modernizacji w ramach kontraktu (koszty opróżnienia, odwodnienia,
wyczyszczenia oraz wywiezienia i utylizacji)?

Jeśli koszty te ma pokryć Wykonawca to prosimy o informacje dla każdego z obiektów;
- ile obecnie osadu znajduje się w komorach

- jaka jest zawartość suchej masy osadu w każdym z opróżnianych obiektów
- czy Zamawiający umożliwi bezpłatnie spust osadu na istniejący ciąg urządzeń odwadniających?

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający będzie przekazywał obiekty do realizacji w stanie czynnym, po ich technicznym odłączeniu
wykonanym przez Wykonawcę. Spust ścieków, osadów, mycie ścian etc. winny być wykonane przez
Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przekierowanie ścieków na czynny ciąg technologiczny, po
uprzednim uzgodnieniu tej czynności z Użytkownikiem oczyszczalni. Wszelkie osady z obiektów powinny
być usunięte i zagospodarowane przez Wykonawcę, powyższe dotyczy również skratek, zawartości
piaskowników oraz innych odpadów technologicznych powstających na oczyszczalni ścieków.
Zamawiający nie podaje ilości osadów. Wykonawca określi ilości osadów do usunięcia na podstawie
kubatury obiektów podanej w projekcie.

Zamawiający nie umożliwia spustu osadu na istniejący ciąg urządzeń odwadniających.
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Pytanie 29

ZADANIE II

W zakresie zadania II jest demontaż istniejącej kompostowni. Prosimy o udzielnie poniższych informacji:
- udostępnienie dokumentacji archiwalnej obiektów przeznaczonych do rozbiórki

- podanie ile osadu, kompostu będzie przeznaczonych do usunięcia z obiektów kompostowni
- czy Zamawiający zagospodaruje osad, kompost we własnym zakresie czy koszty te w ofercie ma
uwzględnić Wykonawca

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający nie dysponuje kompletną archiwalną dokumentacją techniczną, w związku z tym nie
udostępnia jej.

Zamawiający nie podaje ilości kompostu przeznaczonego do usunięcia z obiektu kompostowni —

Zamawiający zagospodaruje ten kompost we własnym zakresie.

Pytanie 30

Kontener hakowy stalowy o poj.10m3 w uwagach na rysunku T-2-OJ jest 1+1 na wyposażeniu. Proszę o
potwierdzenie, że w zakresie przetargu jest dostawa 1 kontenera a drugi jest aktualnie na wyposażeniu
oczyszczalni.

Odpowiedź na pytanie 30

W ramach przetargu jest dostawa 2 kontenerów.

Pytanie 31

Prosimy o informację jaki zakres badań nieniszczących złączy spawanych Wykonawcy mają przyjąć do
oferty?

Odpowiedź na pytanie 31

Zakres badań nieniszczących złączy spawanych:

- metoda yT (metoda wizualna) — 100% spoin

- metoda UT (badania ultradźwiękowe) — 50% spoin

Pytanie 32

Proszę o ustosunkowanie się czy w pozycjach przedmiarowych dotyczących napraw tj. uzupełniania
ubytków betonu w konstrukcjach oraz reprofilacja ubytków w konstrukcjach warstwą szczepną należy
przyjmować ilości w oparciu o procentowy zakres powierzchni tak jak w poszczególnych pozycjach
przedmiarowych (np. 10 % powierzchni) czy też do wyceny należy przyjąć całkowitą powierzchnię
naprawianego obiektu.

Odpowiedź na pytanie 32

Zgodnie z Instrukcja dla Wykonawców (IDW) rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny pkt 6 Przedmiar
robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ z uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej, stanowi
dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach
podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne — nie stanowią one opisu przedmiotu
zamówienia. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca”.
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W związku z tym za ustalenie ilości w pozycjach przedmiarowych odpowiada Wykonawca.

Pytanie 33

W zakresie zadania I w obiektach osadniki wstępne (obiekt 9.1 i 9.2) należy częściowo wyburzyć korony
istniejących zbiorników proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres tych prac budowlanych.

Odpowiedź na pytanie 33

Informujemy, że przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez
Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca uzna, że jakaś czynność nie została uwzględniona w Przedmiarze robót
to Wykonawca winien ją dopisać z ilością wynikającą z wyliczeń Wykonawcy albo ująć w innej pozycji.

Pytanie 34

Pozycję przedmiarowe branży budowlanej dotyczące napraw i powłok konstrukcji obiektów
remontowanych przedstawiają identyczne kroki technologiczne. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie
z opisem technicznym i specyfikacją techniczną powłoki są różne w przypadku różnych obiektów. Proszę
o weryfikację przedmiaru i uszczegółowienie pozycji przedmiarowych dotyczących napraw i powłok dla
poszczególnych obiektów.

Odpowiedź na pytanie 34

Zamawiający nie dokonuje weryfikacji przedmiaru oraz uszczegółowienia pozycji przedmiarowych. Przy
wycenie należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV Instrukcji dla Wykonawców
(IDW).

Pytanie 35

Z uwagi na bardzo obszerną dokumentację techniczną dot. postępowania, którą Wykonawca
musi dokładnie przeanalizować w celu sporządzenia rzetelnej oferty, zwracamy się do Zamawiającego z
wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 20 grudnia 2019.
Zachowanie dotychczasowej daty składania ofert, może doprowadzić do sytuacji, w której
Wykonawca nie będzie w stanie przygotować i złożyć oferty ze względu na niewystarczający czas
umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami.

Odpowiedź na pytanie 35

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie czy w pkt 11.1 Umowy chodzi o OC w ramach sekcji II?

Odpowiedź na pytanie 36

W punkcie 16.1 (a nie 11.1 jak podano w pytaniu) nie chodzi o ubezpieczenie OC w ramach sekcji II,
a o odrębne ubezpieczenie OC opisane wymaganiami w punkcie 16.3 b).
Jednocześnie w punkcie 16.3 Umowy wykreśla się sformułowanie na jedno wszystkie zdarzenia” i w to
miejsce wprowadza się zapis na jedno i bez limitu zdarzeń”.
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Pytanie 37

Prosimy o dostosowanie zapisu pkt 11.3 lit. b Umowy w zakresie dotyczącym sumy gwarancyjnej tj.
fragmentu nie mniejszej niż 5.000. 000,00 zł na jeden i bez limitu zdarzeń w okresie ubezpieczenia..”
na zapis zgodnyz pkt 11.1 Umowy tj minimum 5000000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź na pytanie 37
Wyjaśniamy, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36, zapis „na jedno i bez limitu zdarzeń” jest
prawidłowy.

Pytanie 38

Prosimy o wyjaśnienie zapisu bez ograniczeń”, który występuje w pkt. 11.4 Umowy. Pragniemy
zauważyć, że pozyskanie polisy bez ograniczeń w rozumieniu braku franszyz jest niemożliwe i sprzeczne
z ideą ubezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 38

Określenie bez ograniczeń oznacza, że ubezpieczenia o których mowa w punkcie 16.3 powinny zawierać
pełny zakres odpowiedzialności za mogące nastąpić niekorzystne zdarzenia powodujące szkodę lub
uszczerbek.

Minimalne wymogi zostały opisane, a Wykonawca powinien określić pełny zakres ubezpieczeń.
Franszyzy, o których mowa w pytaniu nie ograniczają zakresu, a ich wysokość powinna być tzw.
zwyczajowa stosowana na rynku.

Pytanie 39

Prosimy o wskazanie gdzie znajduje się dokumentacja dotycząca zakresu: Woda technologiczna Tw05-
Twl 2; Tw06-TwO7a; Twl 3-Twl 6a — w przypadku braku dokumentacji prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 39
Dokumentacja dotycząca rurociągów wody technologicznej zawarta jest w projekcie wykonawczym
branża technologia — sieci zewnętrzne, element I. Profile zawarte są na rysunku nr T-J0rey.01
załączonego do tego projektu.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie udzielonej gwarancji koszty związane z przeglądami
gwarancyjnymi oraz pracami serwisowymi (dojazd, robocizna, części zamienne, szybkozużywające)
ponosi Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie 40

Potwierdzamy.

Uwaga

Stosowne zmiany do treści Umowy, o których mowa w odpowiedziach Jw. zostaną wprowadzone
do treści Umowy do dnia zawarcia Umowy.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.10.2019 r. upłyną termin określony w art. 38 ust.J ustawy Prawo
zamówień publicznych, w związku z czym wnioski Wykonawców zgłoszone po tym terminie mogą
pozostać bez rozpatrzenia. t/,”,i
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