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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania pn.Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiel 47
w Elblgu” — znak sprawy: 360/4146/2019

Pytanie 41

Dot. Budynek operacyjny — obiekt nr 17/3

Rurowy wymiennik ciepła dla zaprojektowanej różnicy temperatur wynoszącej 3 stopnie Celsjusza po
stronie wodnej powinien mieć moc ok. 700 kW. Zaprojektowany wymiennik posiada moc 500 kW.
Prosimy o weryfikację gabarytów oraz wagi wymienników w projektach.

Odpowiedź na pytanie 41

Oferent we własnym zakresie dobierze odpowiedni wymiennik ciepła tak aby był możliwy podgrzew
osadu o 3st.C.

Pytanie 42

Na rysunku T-4-01 poz.3 Kontener z plandeką poj.10m3 — Ilość 2 szt (1 + 1 na wyposażeniu).
W przedmiarze robót poz. 777 d.1.1.4.1 jest Kontener o poj.23m3 — 1 szt. Prosimy o jednoznaczne
określenie ile ma być dostarczonych kontenerów oraz o jakiej pojemności.

Odpowiedź na pytanie 42

Na wyposażeniu budynku separacji piasku ma być kontener z plandeką o poj.10 m3, ilość 2 szt. (7+7
zapasowy).

Pytanie 43

Ze względu na pomocniczy charakter przedmiarów i kosztorysów prosimy o potwierdzenie, że
Wykonawca może zmieniać treść opisu na odpowiadający dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie 43

Zakres modyfikacji przedmiarów przez Wykonawcę opisany został w Instrukcji dla Wykonawców (IDW) -

rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny.

Pytanie 44

Ze względu na duże braki w przedmiarach robót oraz błędne ilości, opisy pozycji prosimy o
potwierdzenie, że cały opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i w związku
z tym można dowolnie modyfikować przedmiary robót, które mają stanowić załącznik do oferty w formie
kosztorysu ofertowego. Przykłady rozbieżności w poniższych pozycjach
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Odpowiedź na pytanie 44

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz we wzorze umowy, a
zakres modyfikacji przedmiarów przez Wykonawcę opisany został w Instrukcji dla Wykonawców (IDW) -

rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny.

Pytanie 45

Dotyczy rysunku T-56,79_1 9_2-01

W zestawieniu tabelarycznym poz.4 zastawka z napędem elektrycznym. W przedmiarze robót poz.201
d.1.1.5.1 jest zastawka z napędem ręcznym. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakim napędem ma
być zastawka.

Odpowiedź na pytanie 45

Zastawka z napędem elektrycznym.

Pytanie 46

Dotyczy rysunku T-567,91 9_2-01

Zwężka pomiarowa — rozbieżność pomiędzy wartością O w zestawieniu tabelarycznym a przedmiarem.
Prosimy o podanie jaka jest wartość Q dla zwężki.

Odpowiedź na pytanie 46

Zakres pomiarowy zwężki Q = 385 - 3528 m3/h (jak w projekcie).

Pytanie 47

Dotyczy rysunku T-567,97 9_2-01

Rurociąg ścieków DN1000 na rysunku ma wymiary 1016x8,Omm, natomiastw przedmiarze 1110x5,Omm.
Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe wymiary rurociągu są na rysunku.

Odpowiedź na pytanie 47

Prawidłowa średnica rurociągu ścieków jest na rysunku (DNJ000; 0107 6x8 mm).

Pytanie 48

Dotyczy bloków biologicznych

Poz.5 Mieszadło średnioobrotowe średnica śmigła 2,lm, obroty max.45obr/min. W przedmiarze jest
mieszadło o średnicy 1,2m i obrotach poniżej l5Oobr/min. Prosimy o jednoznaczne określenie
parametrów mieszadła.

Odpowiedź na pytanie 48

Należy przyjąć mieszadło średnioobrotowe o średnicy śmigła 2,lm, obroty max 45 obr/min.

Pytanie 49

Dotyczy bloków biologicznych

W przedmiarze są 3 żurawiki do mieszadeł pompujących poz.243 d.1.1.6.2. Powinno być 6 szt.

Odpowiedź na pytanie 49

Powinno być 6 szt. żurawików. Oferent we własnym zakresie skoryguje ilości w przedmiarze.
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Pytanie 50

Dotyczy bloków biologicznych

W przedmiarze są 3 przepływomierze DN300 poz.244 d.1 .7.6.2. Powinno być 6 szt.

Odpowiedź na pytanie 50

W projekcie przewidziano 6 szt. przepływomierzy DN300. Oferent we własnym zakresie skoryguje ilości w
przedmiarze.

Pytanie 51

Dotyczy bloków biologicznych

W przedmiarze brakuje 3 zasuw DN500 poz.14 na rysunku T-1O,lOa-O1

Odpowiedź na pytanie 51

Oferent we własnym zakresie uzupełni przedmiar o brakujący element lub ujmie go w innej pozycji.
Generalnie przy wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale
XIV Instrukcji dla Wykonawców (IDW).

Pytanie 52

Dotyczy biofittrów ob. Nr 29/1-29/4

Prosimy o potwierdzenie, że biofiltry wchodzą w zakres przetargu. Brak pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź na pytanie 52

Biofiltry 29/1 ÷ 29/4 są w zakresie Elementu 1, w związku z czym są elementem przetargu. Oferent we
własnym zakresie uzupełni przedmiar o brakujący element lub ujmie go w innej pozycji. Generalnie przy
wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV instrukcji dla
Wykonawców (IDW).

Pytanie 53

Czy mieszadło wraz z kopułą gazową dla komór WKF ma stanowić komplet i pochodzić od jednego
producenta?

Odpowiedź na pytanie 53

W celu wyeliminowania problemów montażowych i eksploatacyjnych mieszadło wraz z kopułą powinno
pochodzić od jednego dostawcy.

Pytanie 54

Czy czasza kopuły gazowej (stanowiącej posadowienie dla mieszadła i przenoszącej i pochłaniające drgania)
ma stanowić konstukcję monolityczną, n. wykonaną z jednego fragmentu stali, czy też Zamawiający
dopuszcza konstrukcję spawaną z wycinków?

Odpowiedź na pytanie 54

Kopuła powinna być wykonana z jednego fragmentu stali.
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Pytanie 55

W związku z brakiem określenia w Projekcie Wykonawczym, jak Specyfikacji Technicznej Wykonania
Odbioru Robót Budowlanych ST-15 Instalacje Technologiczne materiału wykonania kopuły gazowej
prosimy o informację, czy kopuła gazowa ma być wykonana ze stali 1.4571?

Odpowiedź na pytanie 55

Kopuła gazowa ma być wykonana ze stali min.1.4571.

Pytanie 56

Prosimy o podanie ilości dysz zamontowanych w kopule gazowej służących do rozprowadzania czynnika
gaszącego pianę.

Odpowiedź na pytanie 56

Ilość dysz montowanych w kopule gazowej — min. 4szt.

Pytanie 57

W związku z pracą mieszadeł wewnątrz komory fermentacyjnej czy Zamawiający wymaga
zabezpieczenia przeciwwybuchowego klasy Ex IliG c/II 2G c T3?

Odpowiedź na pytanie 57

Mieszadło będzie pracować w strefie zagrożonej wybuchem, w związku z tym należy je wykonać w
zabezpieczeniu Ex liG c/II 2G cT3.

Pytanie 58

Czy napęd mieszadeł ma być bezpośredni (bez zastosowania przekładni lub falownika)?

Odpowiedź na pytanie 58

Mieszadło ma być wyposażone w napęd bezpośredni bez zastosowania przekładni lub falownika.

Pytanie 59

Czy cała rura centralna wraz z wlotem i wylotem ma być wykonana z żeliwa sferoidalnego?

Odpowiedź na pytanie 59

Cała rura centralna powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 60

Prosimy o podanie ilości wymian na dobę jakie ma zapewnić mieszadło w komorach WKF, ewentualnie

zaakceptowanie proponowanych ilości: 7-8 wymian na dobę.

Odpowiedź na pytanie 60

Ilość wymian na dobę ma zapewnić skuteczne wymieszanie zbiornika i być w przedziale min. 7-8 wymian
na dobę.

Pytanie 61

Z jakiego materiału należy wykonać wirnik mieszadła?
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Odpowiedź na pytanie 61
Materiał wirnika: stal, st. 52-3, łopaty mają być utwardzane celem przedłużenia żywotności urządzenia

Pytanie 62

W jaki sposób ma być uszczelniony wał mieszadła od strony komory fermentacyjnej? Czy za pomocą
potrójnego uszczelnienia wargowego bez dodatkowego wsparcia przy pomocy uszczelnienia
mechanicznego?

Odpowiedź na pytanie 62

Zaleca się, aby wał mieszadła od strony komory fermentacyjnej był uszczelniony przy pomocy potrójnego
uszczelnienia wargowego. Ostateczna decyzja należy do Zamawiającego.

Pytanie 63

Z jakiego materiału należy wykonać dysk rozbryzgowy mieszadła?

Odpowiedź na pytanie 63
Dysk rozbryzgowy mieszadła powinien być wykonany z żeliwa.

Pytanie 64

Czy dysk rozbryzgowy ma być zamocowany na wale i obracać się wraz z nim?

Odpowiedź na pytanie 64

W celu gaszenia piany w komorze WKF dysk powinien być mocowany na wale i obracać się wraz z nim.

Pytanie 65

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostawca zapewnił posiadanie własnego serwisu do obsługi i
serwisowania mieszadeł poparte certyfikatem producenta uprawniającym do serwisowania urządzeń
wATEX?

Odpowiedź na pytanie 65

Dostawca/producent mieszadeł musi posiadać własny serwis posiadający certyfikaty producenta do
serwisowania urządzeń w ATEX przez co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego urządzeń.

Pytanie 66

Prosimy o potwierdzenie, iż w tabeli cenowej w elemencie II zagospodarowanie osadów ściekowych w
branży budowlanej w punkcie nr 6 dotyczącym Boksów stabilizacji kompostu powinno widnieć oznaczenie
Obiekt nr 28/9” zamiast Obiekt nr 28/7

Odpowiedź na pytanie 66

Potwierdzamy, że w tabeli cenowej w elemencie II zagospodarowanie osadów ściekowych w branży
budowlanej w pkt.6 dotyczącym Boksów stabilizacji kompostu powinno widnieć oznaczenie Obiekt nr
28/9.
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Pytanie 67

Brak w przedmiarach z branży budowlanej dla obiektów 9/1 9/2 ujętego zakresu wykonania
podgrzewanych bieżni z płyt z polimerobetonu, które są wrysowane w projekcie na rysunku K-2.pdf.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o płyty z polimerobetonu.

Odpowiedź na pytanie 67

Oferent uzupełni przedmiar dotyczący bieżni podgrzewanych dla obiektów 9/1 i 9/2 we własnym
zakresie, jeśli takiej bieżni będzie wymagał zastosowany zgarniacz.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuszcza zaniechanie wykonywania podgrzewania bieżni osadników jeśli nie będzie
tego wymagał zastosowany zgarniacz?

Odpowiedź na pytanie 68

Zamawiający dopuszcza nie wykonywanie bieżni podgrzewanej, jeśli takiej bieżni nie będzie wymagał
zastosowany zgarniacz.

Pytanie 69

Gdzie w tabeli cenowej w branży budowlanej należy uwzględnić modernizację i naprawę obiektu: Koryta
pomiarowe osadu powrotnego (obiekt nr 12)?

Odpowiedź na pytanie 69

Oferent we własnym zakresie uzupełni brakujące pozycje przedmiaru lub ujmie wskazany w pytaniu
obiekt w innej pozycji. Generalnie przy wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami
opisanymi w rozdziale XIV Instrukcji dla Wykonawców (IDW).

Pytanie 70

W stacji krat (ob. Nr 2) należy wykonać dwa torowiska na kontener. Według rysunku K-2-02 torowisko jest
ze stali nierdzewnej OH18N9 a według przedmiaru (poz. 46) ze stali S235JR. Z jakiej stali mamy
wykonać torowisko?

Odpowiedź na pytanie 70

Torowisko pod kontener, należy wykonać ze stali min. OHJ8N9

Pytanie 71

W przepompowni osadu surowego (ob. Nr 16) na rys. K-15_16-01.pdf jest zestawienie blach
żeberkowych ze stali 0H18N9 o wadze 552,88kg. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 71

Oferent uzupełni przedmiar we własnym zakresie lub ujmie wskazane w pytaniu elementy w innej
pozycji. Przy wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV
Instrukcji dla Wykonawców (IDW).

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



undusk. Unia Europejskauropejs ie [T:E IJ Fundusz Spójności
lnfrasruktura I Srodowisko

Pytanie 72

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych dla zbiorników
osadu (ob. 21/1, 21/2) w zakresie:

- ścian zewnętrznych

- wierzchu, boków i spodów pomostów

- zamkniętych kanałów

- skośnych ścian wewnętrznych prostopadłych do ścian zewnętrznych

Według naszych wyliczeń do zabezpieczenia jest ponad dwa razy więcej powierzchni niż jest to ujęte w
przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 72

Oferent uzupełni przedmiar we własnym zakresie lub ujmie wskazane prace w innej pozycji. Przy
wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV Instrukcji dla
Wykonawców (10W).

Pytanie 73

Dotyczy: osadniki 9/1, 9/2, 17/1, 11/2, 11/3
Na rysunkach konstrukcyjnych K-01 jest zapis powłoka chemoodporna od poz. korony do poz. -O,50m
poniżej poziomu ścieków”. W związku z powyższym mamy pytania:
- czy zabezpieczamy powłokami całe koryto żelbetowe zewnętrzne, na którym montujemy przelew pilasty
nr 2? Jeśli tak to jakie powierzchnie pionowe i poziome?

- czy zabezpieczamy ścianę osadnika na której znajduje się korona z obu stron (od wewnątrz i na
zewnątrz?

- czy zabezpieczamy spód koryta żelbetowego na którym montujemy przelew pilasty nr 1?
Jeśli to możliwe to prosimy o rysunek pomocniczy z zaznaczonymi powierzchniami do zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 73

- koryto zewnętrzne - należy zabezpieczyć powłokami pionowe powierzchnie wewnętrzne na całej
wysokości.

- ściana z koroną - należy zabezpieczyć ścianę z obu stron.

- należy zabezpieczyć spód koryta, na którym będzie zamontowany przelew pilasty nr 1.

Pytanie 74

Dotyczy: osadniki 9/1, 9/2, 17/1, 17/2, 11/3
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o powłoki ochronne dla ścian zewnętrznych powyżej gruntu.

Odpowiedź na pytanie 74

Oferent uzupełni przedmiar we własnym zakresie lub ujmie wskazane prace w innej pozycji. Przy
wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV Instrukcji dla
Wykonawców (10W).

Pytanie 75

Dotyczy: osadniki 9/1, 9/2, 17/1, 71/2, 11/3
Prosimy o potwierdzenie, że nie zabezpieczamy ścian wewnętrznych od poziomu dna zbiornika do
poziomu -0,50m poniżej poziomu ścieków. Prosimy również o aktualizację przedmiarów o czyszczenie
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tych powierzchni oraz miejscowe uzupełnienie występujących tam nierówności. Naszym zdaniem
przedmiary zawierają jedynie czyszczenie i uzupełnianie powierzchni na których będą docelowo powłoki.

Odpowiedź na pytanie 75

Potwierdzamy, że wewnętrzne ściany od poziomu dna zbiornika do poziomu -0,50 m poniżej poziomu
ścieków nie są zabezpieczone powłokami ochronnymi.

Oczyszczeniu i uzupełnieniu nierówności podlegają całe powierzchnie ścian wewnętrznych.
Oferent uzupełni przedmiary we własnym zakresie lub ujmie wskazane czynności w innej pozycji.
Generalnie przy wypełnianiu przedmiaru należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale
XIV Instrukcji dla Wykonawców (IDW).

Pytanie 76

W specyfikacjach technicznych dotyczących powłok ochronnych i napraw powierzchni betonowych nie
ma wzmianki na temat powłok na powierzchniach betonowych poniżej gruntu. Prosimy o potwierdzenie,
że w przypadku napraw dylatacji zewnętrznych obiektów i konieczności odkopania ścian, Wykonawcy nie
będą zobowiązani do miejscowych napraw zewnętrznych powierzchni betonowych poniżej gruntu.

Odpowiedź na pytanie 76

Potwierdzamy, że Wykonawcy nie będą zobowiązani do napraw zewnętrznych powierzchni betonowych
poniżej poziomu terenu.

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ pryzmy mają być wyposażone wyłącznie w sondy pomiaru
temperatury w trzech punktach?

Odpowiedź na pytanie 77

Tak, z pomiarem w minimum 3 punktach każdej lancy pomiarowej i z przekazem danych drogą WiFi lub
drogą radiową.

Pytanie 78

SIWZ zakłada iż proces kompostowania ma odbywać się w warunkach tlenowych. Prosimy o
doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, ażeby w celu potwierdzenia panowania warunków
tlenowych, poziom zawartości tlen u w pryzmie był mierzony w sposób bezpośredni i stały?

Odpowiedź na pytanie 78

Zamawiający nie wymaga pomiaru stężenia tlenu w sposób bezpośredni stały. Zamawiający wymaga
zastosowania takiego systemu napowietrzania i kontroli, który zapewni w sposób ciągły stały warunki
tlenowe procesu oraz skuteczną ewakuację CO2 z pryzmy. Oferent — na etapie realizacji - winien
przedstawić koncepcję rozwiązania oraz udokumentować, że rozwiązanie takie było już wykonywane i że
działa w normalnych warunkach eksploatacji (tj. co najmniej 12 miesięcy).

Pytanie 79

Jeżeli poziom nasycenia tlenem ma być mierzony, prosimy o określenie, czy do pomiaru zawartości tlenu
ma być wykorzystana sonda, pozwalająca na jednoczesny pomiar zawartości tlenu i pomiar temperatury
w trzech punktach?
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Odpowiedź na pytanie 79

Należy posiłkować się odpowiedziami udzielonymi na dwa poprzednie pytania.

Pytanie 80

Prosimy o potwierdzenie, na jakim etapie będzie wykorzystywana przerzucarka? Czy będzie to do
przerzucania pryzm o długości 70 metrów lub 100 metrów lub też dla pryzm niezadaszonych?

Odpowiedź na pytanie 80

Przerzucarka ma być stosowana do przerzucania wszystkich pryzm w taki sposób, aby pryzmy starsze
oddalały się od pryzmy nowszej.

Przerzucanie pryzm w instalacji ma zaczynać się zawsze od pryzmy najstarszej i kończyć na pryzmie
najnowszej (najmłodszej), nigdy na odwrót.

Pytanie 81

Prosimy o sprecyzowanie, czy kompostowanie będzie się odbywać w hali zadaszonej, która będzie
chronić pryzmy przeciwko warunkom pogodowym lub w budynku zamkniętym z systemem oczyszczania
powietrza, który ma zapewnić brak uciążliwości odorowych dla otaczających mieszkańców?

Odpowiedź na pytanie 81

Kompostowanie ma się odbywać pod dachem, a systemy kontroli powinny zapewnić możliwość
kompostowania nawet w warunkach zimowych mrozów.

Dostawca technologii decyduje, jak powinna być skonstruowana wiata lub hala oraz jej ewentualna
wentylacja i system kontroli procesu, aby spełnić te warunki.

Pytanie 82

W przypadku budynku zamkniętego prosimy o doprecyzowanie, jakie warunki pracy mają być
zagwarantowane dla personelu, mianowicie natężenie amoniaku, H2S, merkaptanu, C02 oraz
dopuszczalny poziom wilgotności, by operatorzy nie byli zmuszeni do noszenia indywidualnych środków
ochrony dróg oddechowych (maski z filtrem węglowym i osłony twarzy)?

Odpowiedź na pytanie 82

Zamawiający wymaga takiego systemu kontroli procesu, który zapewni zerowe emisje amoniaku i
merkaptanu.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemów, które mogą lub pozwalają na tego rodzaju emisje
do atmosfery, niezależnie, czy jest to w zamkniętej czy otwartej kompostowni.

Pytanie 83

W przypadku hali zadaszonej prosimy o określenie maksymalnie dopuszczalnego poziomu odorów na
granicy terenu zakładu.

Odpowiedź na pytanie 83

Zamawiający dopuszcza maksymalne stężenie odorów na poziomie 500 IZ w odległości 1 Om od biofiltra.
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Pytanie 84

Prosimy o podanie odległości do mieszkańców potencjalnie najbardziej narażonych na uciążliwości
odorowe, biorąc pod uwagę topografię wokół zakładu oraz dominujące wiatry.

Odpowiedź na pytanie 84

W najbliższym otoczeniu oczyszczalni brak jest zabudowy mieszkaniowej.

Ponadto oddziaływanie instalacji na środowisko nie może przekraczać standardów jakości środowiska
poza terenem działki, będącej w użytkowaniu danego podmiotu.

Pytanie 85

Biorąc pod uwagę wymiary biofiltra, opisanego w SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
przewiduje, że biofiltr będzie oczyszczał zanieczyszczone powietrze z maksymalnie czterech pryzm
jednocześnie będących w funkcjonowaniu?

Odpowiedź na pytanie 85

Tak, potwierdzamy, iż bioflltr będzie oczyszczał powietrze z max czterech pryzm jednocześnie.

Pytanie 86

Podane parametry wentylatorów wydają nam się być nie wystarczającymi do właściwego odprowadzenia
powietrza przez pryzmy, przedstawiające mieszankę z osadów ściekowych. Czy Wykonawca może
dobrać technologię, pod warunkiem, że pozwoli ona na zagwarantowanie przez Wykonawcę
wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie 86

Tak, Wykonawca winien przedstawić odpowiednie wyliczenia wykazujące, że oferowane przez niego
rozwiązanie jest prawidłowe.

Pytanie 87

Zwracamy się z prośbą o możliwość wstępu na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu
celem odbycia wizji lokalnej w dniu 12.11.2019r. Jeżeli ww. termin jest przez Państwa nieakceptowalny
prosimy o wyznaczenie innych dogodnych Państwu terminów.

Odpowiedź na pytanie 87

Zamawiający przychyla się do prośby. Informujemy, że 12.11.2019 r. o godz. 10.00 istnieje możliwość

dokonania wizji lokalnej obiektu.

Pytanie 88

a) Zwracamy się do Zamawiającego z ponownym wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert na
dzień 29 listopada 201 gr. Celem uzasadnienia naszego wystąpienia uprzejmie informujemy, że termin
wskazany przez Państwa jest zbyt krótki do przygotowania rzetelnych ofert z uwagi na konieczność

analizy bardzo obszernej dokumentacji technicznej dot. postępowania. Brak zmiany terminu składania
ofert może warunkować ich złożenie przez Wykonawców.

b) W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 30.10.2019 zamieszczonych w dniu 31.10.2019 precyzującą
zakres przedmiotu zamówienia, podtrzymanie konieczności złożenia kosztorysu pomimo„ Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



Fundusze
Europejskie
InfrastrukŁura i Środowisko

Unia Europejska
„J:EI Fundusz Spójności

W C I t • tj

nieprzekazania przez Zamawiającego pełnego przedmiaru, ponownie wnosimy o przesunięcie terminu
składania ofert co najmniej do 29.11.2019.

Odpowiedź na pytanie 88

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert i wyznacza nowy nieprzekraczalny

termin, który upływa o godzinie 10.00 w dniu 29.11.2019 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 dnia
29.11.2019 r.

Zamawiający przypomina, że w dniu 28.10.2019 r. upłynął termin określony w art. 38 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w związku z czym wnioski Wykonawców zgłoszone po tym terminie mogą
pozostać bez rozpatrzenia.
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