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      Piotrków Trybunalski, 11 lutego 2008 r.  

 SPZ.341/8 – FS/07/08 

Wykonawcy ubiegaj ący  si ę   

o  zamówienie publiczne 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór projektanta i wykonawcy  robót budowlanych dla 
kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu 
pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Nr 
2004/PL/16/C/PE/003 

  

 
W załączeniu do odpowiedzi Wykonawców  załączono płytę z rysunkiem     

pod nazwą kanał tłoczny   oraz  poprawiony Wykaz cen  (zmiana numeracji i 
nazewnictwa.)  
 

1. Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie czy naleŜy wykonać „budynek energetyczny zaznaczony 
jako obiekt nr XIII rys. nr 4 (str.24), poniewaŜ brak jest na ten temat jakiegokolwiek 
opisu   w Programie   Funkcjonalno-UŜytkowym (zwane dalej PFU). Jeśli obiekt 
naleŜy wykonać (zmodernizować) prosimy o uzupełnienie PFU o wytyczne do jego 
modernizacji (wykonania) oraz o wskazanie, w której rubryce naleŜy go wycenić. 
 
Odpowiedź: 
Budynek energetyczny nie jest objęty przedmiotem Zamówienia. 
 
2. Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie funkcji obiektu nr XIV – rys. 4 (str.24), poniewaŜ na rysunku 
obiekt ten znajduje się, a legenda rysunku nie zawiera jego opisu. Jeśli obiekt naleŜy 
wykonać (zmodernizować) prosimy o uzupełnienie PFU o wytyczne do jego 
modernizacji (wykonanie) oraz   o wskazanie,    w której rubryce naleŜy go wycenić. 
 
3. Pytanie: 

Na rys. nr 4 „Lokalizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
dołączonym do SIWZ wśród obiektów projektowanych znajdują się m.in. następujące 
obiekty: 
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• separator piasku, 
• pompownia wód opadowych,  
• zbiornik osadu nadmiernego, 
• zbiornik operacyjny osadu, 
• budynek energetyczny, 
• obiekt oznaczony jako „XIV” – brak nazwy obiektu wśród wyszczególnionych 

obiektów projektowanych. 
W przedmiarze robót dołączonym do SIWZ brak jest w/w obiektów. Prosimy o 
wskazanie miejsca  
w przedmiarze, w którym naleŜy ująć wartość obiektów. 

4. Pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie legendy – opisów obiektów zamieszczonych na planie 
zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków. Na planie brak oznaczenia obiektu 
XIV. 
 
5. Pytanie: 
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
oczyszczalnia ścieków musi posiadać obiekt do trzeciego stopnia oczyszczania 
oznaczony jako nr XIV na Rysunku 3 PFU Lokalizacja obiektów oczyszczalni ścieków 
w Piotrkowie Trybunalskim. Proszę wyjaśnić, czy projektowanie i konstrukcja 
trzeciego stopnia oczyszczania ścieków są w zakresie tego Kontraktu. JeŜeli tak, 
proszę określić typ trzeciego stopnia oczyszczania i dostarczyć konieczne dane do 
projektowania dla tej wymaganej części. 

Odpowiedź (2-5): 

Zakres przedmiotu Zamówienia nie dotyczy obiektu oznaczonego na rys. 
4 jako XIV, a jego funkcja nie ma związku z funkcjonowaniem instalacji 
oczyszczalni ścieków. Przedmiot kontraktu nie przewiduje III stopnia 
oczyszczania. 

6. Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności w zapisach PFU pkt.2.5. Warunki wykonania i 
odbioru robót (WW) W pkt. (1) WW 00.00: Wymagania Podstawowe pkt. 5.1. widnieje 
zapis: „Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłuŜej Roboty Tymczasowe”. Natomiast, w pkt.(3) WW 02.00: Roboty 
rozbiórkowe pkt. 5.1. widnieje zapis: „Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom 
będą własnością Zamawiającego i będą składowane na terenie oczyszczalni ścieków 
w miejscu wskazanym przez InŜyniera”.   
Wobec powyŜszego prosimy o wskazanie, co Wykonawca ma zrobić z 
zdemontowanymi elementami stalowymi (złomem) z rozbiórki obiektów (w 
szczególności zbiornika biogazu, ze względu na gabaryty) oraz czyją będą 
własnością. 
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Odpowiedź: 
Pkt (3) WW 02.00: Roboty rozbiórkowe pkt. 5.1. otrzymuje brzmienie: 
„Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom zostaną sprzedane przez 
Wykonawcę”.  
Cenę oferty naleŜy obniŜyć o wartość przewidywanego do uzyskania 
przychodu ze sprzedaŜy z tego tytułu.  
 

 
7. Pytanie: 
W PFU w pkt. 1.1.3. zakres przedmiotu zamówienia podpunkt (2) Roboty – 
przygotowanie terenu budowy, wchodzi rozbiórka obiektów linii biogazowej między 
innymi zbiornika biogazu. Na rys. nr 4 „lokalizacja obiektów oczyszczalni ścieków  w 
Piotrkowie Trybunalskim” obiekt ten widnieje jako istniejący. Sposób jego 
przedstawienia na rysunku sugeruje, iŜ będzie on dalej uŜytkowany                         w 
zmodernizowanej oczyszczalni. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekt ma być rozebrany 
czy zmodernizowany. 
 
Odpowiedź : 

Istniejący zbiornik biogazu naleŜy rozebrać i zlikwidować. W ramach 
zamówienia naleŜy wykonać nowy zbiornik biogazu, membranowy, 
jednopowłokowy w samonośnej obudowie ochronnej, suchy, 
bezciśnieniowy, spełniający wymagania Zamawiającego określone w 
punkcie 1.4.22 PFU. 
Rys. nr 4 przedstawia lokalizację nowego i istniejącego podlegającego 
likwidacji. 

 
8. Pytanie: 
Prosimy o wskazanie czy teren, na którym znajdowały się poletka osadowe i baseny 
fermentacyjne po ich likwidacji naleŜy zrekultywować. Jeśli okaŜe się, iŜ naleŜy 
przeprowadzić rekultywację tego terenu prosimy o wskazanie, w którym punkcie 
Wykazu Cen naleŜy to wycenić oraz prosimy  o wskazanie, preferowanego przez 
Zamawiającego, sposobu rekultywacji terenu. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zdefiniował w kontrakcie pojęcie rekultywacji (pkt 2.5 PFU, 
WW00.00,  
pkt 1.4) jako: „Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 
zadania budowlanego.” 
W zakresie prac związanych z likwidacja istniejących poletek osadowych 
Zamawiający wymaga, iŜ w ramach Kontraktu Wykonawca usunie osady 
zgromadzone w zbiornikach    i wykona prace rozbiórkowe i przygotuje 
teren do zagospodarowania zgodnie  z Zatwierdzonymi dokumentami 
Wykonawcy. Poletka powinny być zrekultywowane a osad tam 
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zgromadzony wywieziony na miejskie wysypisko śmieci Doły Brzeskie 
oddalone od centrum Piotrków Trybunalskiego  15 km. 
Wszelkie koszty takich działań naleŜy ująć w pozycji Wykazu Cen.  

16 Rozbiórka istniejących otwartych 
komór fermentacyjnych (OBF)  i 
poletek osadowych 

1.4.1.(d) Ryczałt 

 
9. Pytanie: 
Podczas wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. 
otrzymaliśmy informację,  iŜ naleŜy równieŜ przeprowadzić modernizację: budynku 
magazynu, budynku administracyjnego oraz warsztatów. Prosimy o uzupełnienie 
PFU o wyjaśnienia w jakim zakresie budynki te naleŜy zmodernizować, oraz 
wskazanie w którym punkcie Wykazu Cen naleŜy je wycenić. Brak jest informacji na 
ten temat w załączonym Wykazie Cen oraz PFU. 
 
Odpowiedź: 

Budynki pomocnicze nie stanowią zakresu Zamówienia w zakresie robót 
budowlanych. 
 

10. Pytanie: 
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki znajdujące się na terenie oczyszczalni 
naleŜy ocieplić oraz prosimy  o podanie zakresu wymiany stolarki otworowej (okna, 
drzwi) w istniejących budynkach. 
 
Odpowiedź: 

Zapisy w PFU w zakresie dotyczącym wymiany stolarki okiennej w 
istniejących budynkach są jednoznaczne i wyczerpujące. 

 
 
11. Pytanie: 
W punkcie 2.3.14. „Wykonanie rozruchu”, w Wykazie szczegółowych czynności 
rozruchowych Zamawiający pisze o budynku dmuchaw. Prosimy o wskazanie 
miejsca planowanej instalacji dmuchaw w procesie technologicznym, poniewaŜ nie 
ma o nich mowy w zakresie robót, PFU jak  i  w Wykazie Cen. 
 
Odpowiedź: 

W związku z tym, Ŝe technologia nie przewiduje napowietrzania drobno 
pęcherzykowego, wykreślamy  z czynności rozruchowych ppkt 6 
Dmuchawy w pkt 2.2.14. 

 
12. Pytanie: 
W PKT. 2.3.13. PFU – minimalny zakres szkolenia Zamawiający wymienia „Obsługę 
laboratorium”(3). W związku z tym, iŜ PFU nie zawiera opisu istniejącego lub 
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planowanego laboratorium, prosimy    o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez 
określenie „Obsługa laboratorium”. Zapis ten jest niejednoznaczny, moŜe sugerować 
zarówno obsługę laboratorium rozumianą jako pracowników jak i obsługę 
laboratorium jako obsługę urządzeń znajdujących się w laboratorium. 
 
Odpowiedź: 

Punkt cytowany przez Wykonawcę definiuje zakres szkolenia 
stanowiskowego personelu Zamawiającego, który stanowi obsługę 
laboratorium. 

 
13. Pytanie: 
Prosimy o informację, kto jest właścicielem terenów, przez które przebiega kanał 
odprowadzający ścieki oczyszczone oraz czy Zamawiający dysponuje ugodą  i 
zezwoleniem na wejście w teren w celu renowacji w/w kanału. Brak informacji na ten 
temat w PFU, natomiast Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
Załączniku nr 1 jako teren prowadzenia inwestycji podaje jedynie teren oczyszczalni 
ścieków. 
14. Pytanie: 
Część rurociągu zrzutowego znajduje się w gruntach prywatnych. Czy Zamawiający 
posiada zgodę właścicieli na wejście w teren? Kto pokryje koszty odszkodowań i 
koszty zajęcia terenu? 
15. Pytanie: 
Wykonawca po wizji lokalnej stwierdza, Ŝe wykonanie renowacji kolektora 
zrzutowego jest moŜliwe w odcinkach o długości od 50 do 500 m. Wynika stąd, Ŝe 
koniecznym będzie wykonanie punktowych wykopów w odległościach j. w. oraz 
wykonanie tzw. bypass’u, czyli rurociągu równoległego do istniejącego kolektora 
zrzutowego.  
Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić przyszłemu Wykonawcy od strony 
formalno-prawnej moŜliwość wejścia w teren, przez które przebiega trasa kolektora 
zrzutowego ścieków? 
 
Odpowiedź (13 – 15): 

Tereny, przez które przebiega kanał odprowadzający ścieki oczyszczone, 
są własnością osób fizycznych oraz Lasów Państwowych. Zamawiający 
nie posiada zezwoleń na wejście w teren. Jest to zadanie Wykonawcy. 
Zamawiający nie przewiduje konieczności  posiadania decyzji lokalizacji 
celu publicznego. Wszelkie uzgodnienia będą realizowane zgodnie z 
Kontraktem – koszty odszkodowań będzie pokrywał Zamawiający, koszty 
zajęcia terenu będzie ponosił Wykonawca, co wynika z treści punktu 2.5 
PFU, WW00.00, pkt. 9. 
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16. Pytanie: 
Prosimy o podanie wielkości przepływu ścieków oczyszczonych przez przewód 
odprowadzający przewidziany do renowacji metodą bezwykopową oraz informację z 
jaką częstotliwością są one zrzucane. 
 
Odpowiedź: 

Wszystkie ścieki oczyszczone odprowadzane są tym rurociągiem zatem 
średnia przepustowość ścieków wynosi od 2 000 – 3 000 m3 /h. 
Częstotliwość  co 20 –30 min  w zaleŜności od napływu. Miejsce 
gromadzenia - zbiornik przepompowni,  z uwagi na jego małą objętość  
brak moŜliwości retencjonowania większej ilości ścieków. 

 
17. Pytanie: 
Prosimy o podanie czy przepompowywanie oczyszczonych ścieków podczas 
renowacji w/w kanału Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie, czy czynności te 
pozostaną  w gestii Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za technologię podczas 
wszystkich robót a więc i koordynację przepompowywanych ścieków 
podczas prac renowacyjnych na rurociągu tłocznym. 

 
18. Pytanie: 
Prosimy o podanie wartości ciśnienia roboczego na kanale tłocznym 
odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika oraz ciśnienia próby jakie 
naleŜy zastosować po renowacji przewodu? 
19. Pytanie: 
Prosimy o podanie ciśnienia maksymalnego na jakim pracuje w/w przewód oraz na 
jaki okres istnieje moŜliwość jego wyłączenia? 
Odpowiedź (18-19): 

Aktualne ciśnienie robocze  wynosi 5 atm. Maksymalne ciśnienie musi być 
określone przez Wykonawcę po renowacji rurociągu tłocznego oraz po 
doborze nowych pomp. 
Nie ma moŜliwości wyłączenia w/w kanału. Próba ciśnieniowa po renowacji 
zgodnie z OWWRII. 
 

20. Pytanie: 
Czy naleŜy przewidzieć wymianę armatury zamontowanej na istniejącym przewodzie 
tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika? Jeśli tak, prosimy o 
podanie jakiego rodzaju jest to armatura. 
 
Odpowiedź: 

Odwodniaki i odpowietrzniki oraz zasuwy (wg Rysunku „Kanał tłoczny”). 
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21. Pytanie: 
Prosimy o sprecyzowanie dokładnej długości odcinka przewodu tłocznego 
odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika przewidzianego do renowacji 
metodą bezwykopową. Brak danych na ten temat w PFU.    
 
Odpowiedź: 

Dokładna długość  odcinka przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki 
oczyszczone  
do odbiornika przewidzianego do renowacji metodą bezwykopową wynosi 
12 958 mb. 

 
22. Pytanie: 
Wymagany „poziom hałasu” na zewnątrz hali suszarni w otoczeniu” powinien być 
mniejszy niŜ 55 dB. Jest to parametr bardzo niski i niczym nie uzasadniony, związany 
z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi. Normowany poziom hałasu dotyczy granicy 
działki oczyszczalni. 
Czy Zamawiający podtrzymuje ten parametr? Jeśli tak, to prosimy o 
uszczegółowienie, Ŝe dotyczy on granicy działki oczyszczalni.           
 
Odpowiedź: 

Wskazany w PFU wskaźnik dotyczy  poziomu hałasu przy urządzeniu a 
nie na granicy działki.                                                                                 

 
23. Pytanie: 
Nie widzimy celowości instalowania krat o prześwicie 3mm. Wg nas wystarczający 
prześwit to 6 mm, zwłaszcza w świetle konieczności zainstalowania maceratora po 
osadnikach wstępnych (brak w PFU). Zbyt gęsta krata powoduje utrudnioną 
gospodarkę skratkami oraz pogłębienie deficytu węgla organicznego. Prosimy o 
ustosunkowanie się. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania krat o prześwicie 3 mm. 
 
24. Pytanie: 
Czy w WKF nie jest bardziej korzystne mieszanie pompowe np. typu Halberga? 
Mieszadło takie nie obciąŜa stropu WKF zapewniając lepsze mieszanie zawartości 
komory zwłaszcza w komorach z głębokim lejem osadowym. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania w komorze WKF 
mieszadła z rurą centralną w opcji minimalizującej procesy sedymentacji i 
tworzenia koŜucha oraz spełniające inne wymogi uŜytkowe punktu 
1.4.18.e) PFU. 
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25. Pytanie: 
Czy znane są warunki gruntowo-wodne zwłaszcza w miejscu lokalizacji zbiornika 
wód deszczowych IIo tj. w obecnym basenie osadowym? JeŜeli Zamawiający lub 
UŜytkownik posiada archiwalną dokumentację geologiczną z terenu oczyszczalni to 
prosimy o jej udostępnienie Oferentom. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje Warunkami gruntowo – wodnymi z lat 70 – tych.  
Zamawiający oczekuje od  Wykonawcy wykonania rozpoznania 
aktualnych stosunków  gruntowo –wodnych we własnym zakresie. 

 
26. Pytanie: 
Prosimy o podanie charakterystyki ilościowej i jakościowej spływów ścieków 
przemysłowych (nierównomierność w ciągu doby i w układzie zmianowym). 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada informacji, o które występuje Wykonawca. Ścieki 
do obiektu doprowadzane są bowiem kolektorem zbiorczym ścieków.  

 
27. Pytanie: 
Czy Zamawiający posiada opinię lub ekspertyzę stanu technicznego rurociągu 
tłocznego stalowego fi 813/11mm o długości 12 958m. JeŜeli tak, to prosimy o 
udostępnienie ich Oferentom. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takiej opinii. 
 
28. Pytanie: 
Czy Zamawiający moŜe udostępnić Oferentom dokumenty związane z awariami 
występującymi na rurociągu tłocznym stalowym fi 813/11mm, oraz przedstawić na 
czym one polegały lub czego dotyczyły? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie moŜe udostępnić dokumentów o które wnioskuje 
Wykonawca. Zamawiający uznaje takŜe iŜ dokumenty te nie są niezbędne 
do opracowania oferty Wykonawcy. 

 
29. Pytanie: 
W związku z koniecznością wykonania komór technologicznych na trasie rurociągu 
tłocznego zrzutowego, prosimy o podanie informacji o występowaniu wody 
gruntowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada informacji o warunkach gruntowo – wodnych na 
trasie rurociągu poddawanego renowacji. Zamawiający oczekuje od  
Wykonawcy wykonania rozpoznania aktualnych stosunków  gruntowo –
wodnych we własnym zakresie. 

 
30. Pytanie: 
W celu zachowania przepływu wody konieczne będzie wykonanie instalacji typu „by-
pass”, prosimy      o podanie max godzinowego przepływu ścieków. 
31. Pytanie: 
Zgodnie z SIWZ, zakres zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków wraz 
z renowacją kanału tłocznego Ø 813/11 o długości 12 985mb. 
Modernizacja kanału tłocznego Ø 813/11 wymaga zbudowania obejścia 
tymczasowego celem odprowadzania ścieków z oczyszczalni na czas prowadzenia 
prac modernizacyjnych. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie modyfikacji wykonania prac związanych  z kanałem tłocznym    Ø 
813/11 o długości 12 985mb., tak aby wybudowane obejście tymczasowe stanowiło 
docelowo kanał tłoczny, który będzie słuŜył odprowadzaniu oczyszczonych ścieków                     
z oczyszczalni do rowu kanału otwartego. Wprowadzana modyfikacja jest 
uzasadniona względami ekonomicznymi oraz z punktu wykonania prac pod 
względem technicznym. 

Odpowiedź (30 – 31): 
Zamawiający podaje max godzinowy przepływ ścieków w instalacji 
tłocznej qhmax = 3 000  m3/h. Zamawiający nie decyduje o konieczności 
wykonania instalacji typu „by-pass” pozostawiając dobór technologii 
wykonawcy, przy zachowaniu warunków wynikających z SIWZ i Kontraktu. 
Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia modyfikacji, aby 
ewentualne wybudowane obejście tymczasowe stanowiło docelowo kanał 
tłoczny. 

 
32. Pytanie: 
Przy załoŜeniu, Ŝe na kaŜdym załamaniu kierunku rurociągu tłocznego zrzutowego 
konieczne będzie wykonanie wykopów (wymiana odwodnienia i odpowietrzania) 
prosimy o określenie rodzajów nawierzchni do odtworzenia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od  Wykonawcy ustalenia rodzajów nawierzchni i 
odtworzenia ich do stanu istniejącego.(Rys. „Kanał tłoczny ”). 
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33. Pytanie: 
W Specyfikacji Technicznej Zamawiający nie określa technologii (metody) renowacji 
bezwykopowej kanału tłocznego stalowego fi 813/11mm. Prosimy określenie 
docelowej funkcji renowacji; czy ma to być wykładzina samonośna czy jedynie 
uszczelniająca rurociąg? Czy renowacji podlega cały rurociąg tłoczny długości 
12 958 m? 
34. Pytanie: 
Zgodnie z zapisami SIWZ, Część III – PFU, pkt. 1.4.12 – Zamawiający przewiduje 
renowację kanału tłocznego Ø 813/11 o długości 12 958m. z zachowaniem światła 
przewodu i trasy istniejącego kanału. 
Prosimy o odpowiedź czy przewidywana technologia wykonania renowacji kanału 
tłocznego ma doprowadzić do uzyskania wykładziny zdolnej do samodzielnego 
przeniesienia obciąŜeń pochodzących od przepływającego medium wraz z 
uszczelnieniem kanału oraz zachowaniem przepustowości pierwotnej, czy teŜ ma za 
zadanie uszczelnienie kanału poprzez montaŜ wykładziny wraz z zachowaniem 
przepustowości pierwotnej. 

Odpowiedź (33 – 34): 
NaleŜy przewidzieć renowację całego rurociągu tłocznego fi 813/11mm 
przy załoŜeniu, Ŝe renowacja ma na celu uszczelnienie rurociągu oraz 
przywrócenie jego nośności. Zatem preferuje zastosowanie technik typu 
wykładzina samonośna. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iŜ nie 
precyzuje konkretnej metody wykonania prac w tym zakresie z 
uwzględnieniem wykluczenia metod wskazanych w pytaniu poniŜej. 

 
35. Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanału tłocznego stalowego fi 
813/11 mm długości 12 958mb przy zastosowaniu technologii: 
A/ cementowanie  przewodu   poprzez  nałoŜenie  metodą  odśrodkową  zaprawy 
cementowej  o grubości  1  cm i o wytrzymałości B25-30 (warstwa moŜe zostać 
zwiększona poprzez krotność jej nakładania), 
B/ cementowanie przewodu poprzez nałoŜenie metodą odśrodkową zaprawy 
cementowej o grubości 1 cm i o wytrzymałości B25-30 z dodatkową powłoką 
epoksydową nałoŜoną na beton w celu zwiększenia odporności chemicznej oraz 
ścieralności, 
C/ nałoŜenie powłoki MC - RIM firmy MC Bauchemie odpornej na działanie 
siarczanu. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza kaŜdą metodę renowacji za wyjątkiem metody 
cementowania i metody „rura w rurę” pod warunkiem spełnienia wymogów 
wskazanych w SIWZ i cytowanych w odpowiedzi powyŜej. 
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36. Pytanie: 
Prosimy o podanie jak duŜe (w procentach) dopuszczalne jest zawęŜenie światła 
przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika po 
renowacji? 
37. Pytanie: 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu z PFU str. 72, o zachowaniu światła przewodu 
kanału tłocznego, gdyŜ kaŜda metoda bezwykopowej renowacji spowoduje jego 
zawęŜenie? 
38. Pytanie: 
Prosimy o wykreślenie słów: „z zachowaniem światła przewodu” z ostatniego akapitu 
z ppkt. (a) odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika – renowacja kanału 
tłocznego Ø 813/11 mm, pkt. 1.4.12. (PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt. 1 Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia): „istniejący kanał naleŜy poddać renowacji bezwykopowej, z 
zachowaniem światła przewodu i trasy istniejącego kanału”. Jakakolwiek metoda 
renowacji bezwykopowej powoduje zawęŜenie istniejącego światła przewodu. 
39. Pytanie: 
Zgodnie z zapisami SIWZ, Część III – PFU, pkt. 1.4.12 – Zamawiający przewiduje 
renowację kanału tłocznego Ø 813/11 o długości 12 958m. z zachowaniem światła 
przewodu i trasy istniejącego kanału. 
KaŜda zastosowana technologia wykonania renowacji kanału tłocznego zmniejsza 
przekrój modernizowanego przewodu. Prosimy o podanie  jaki maksymalny % 
zmniejszenia przekroju kanału dopuszcza Zamawiający, przy załoŜeniu montaŜu 
wykładziny oraz zachowaniu przepustowości pierwotnej. 

Odpowiedź (36 – 39): 
Zachowanie światła przewodu oznacza zachowanie światła 
wystarczającego z uwagi na hydrauliczne, liniowe straty ciśnienia, w 
odniesieniu do pracy pompowni wysokich ciśnień. Wykonawca winien 
dokonać obliczeń wydajności i charakterystyk pomp niezbędnych do 
uzyskania efektu przetłoczenia ścieków w odpowiednim czasie                          
z uwzględnieniem kosztów eksploatacji. PrzewęŜenie światła rurociągu 
uzaleŜnione będzie od przyjętej technologii renowacji bezwykopowej .  
ZawęŜenie przewodu w wyniku renowacji nie moŜe powodować 
naruszenia postanowień punktu 1.4.10 PFU. 

 
 
40. Pytanie: 
Część IV – Wykaz Cen, pozycja 17 „Usunięcie i utylizacja osadów zgromadzonych w 
komorach OBF  i poletkach osadowych”. Prosimy o wskazanie miejsca wywiezienia 
usuniętych osadów (na jaką odległość w km)? 
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41. Pytanie: 
Proszę o wyszczególnienie jak daleko znajduje się obszar składowania osadu 
pochodzącego  z otwartych komór fermentacji (basen fermentacyjny) i obszary do 
składowania osadu (pochodzącego z poletek osadowych) i czy naleŜy uiścić opłatę 
za wywóz. 

Odpowiedź (40 – 41): 

Koszty usunięcia osadów z likwidowanych obiektów, wraz z opłatami za 
utylizację ponosi Wykonawca. Zgromadzony osad powinien być 
wywoŜony na miejskie wysypisko śmieci Doły Brzeskie oddalone od 
centrum Piotrków Trybunalskiego  15 km. 

 

42. Pytanie: 

Proszę o wyszczególnienie, jak daleko znajduje się obszar przeznaczony do 
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki (cały materiał pochodzący ze 
zburzonych konstrukcji z wyjątkiem kawałków metalu i rozebranego wyposaŜenia) i 
czy naleŜy uiścić opłatę  za wywóz. 

Odpowiedź: 

Koszty rozbiórek, wraz z opłatami za składowanie ponosi Wykonawca. 
Składowisko odpadów zlokalizowane jest w odległości ok  15 km od 
centrum miasta – Doły Brzeskie. 

43. Pytanie: 
Część IV – Wykaz Cen, pozycja 26 „Wykonanie remontu oraz modernizacji 
wewnętrznych elementów konstrukcyjno – budowlanych oraz wykończeniowych 
budynku krat”. Zgodnie z Punktem wymagań Zamawiającego, w ramach tego 
remontu naleŜy wykonać malowanie tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną, remont 
pomieszczeń sanitarnych–nowa glazura i urządzenia sanitarne, wymiana balustrad i 
krat. W związku z powyŜszym prosimy o przesłanie rysunków niezbędnych do 
wyceny w/w robót (komory rozdzielczej przed budynkiem krat i budynku krat). 
Jeśli Zamawiający nie posiada rysunków tych obiektów prosimy podanie: 
- ilości m2 malowania, 
- wykazu i ilości urządzeń sanitarnych do wymiany, 
- ilości balustrad, 
- ilości krat. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje innymi rysunkami obiektu, poza załączonymi 
do SIWZ w Części Informacyjnej. Szczegółowy opis obiektu i jego 
parametry techniczne wraz   z fotografiami zostały załączone do SIWZ w 
Części Informacyjnej (Załącznik nr 5 – Ekspertyza budowlana obiektów 
przewidzianych do modernizacji). Zamawiający uznaje, iŜ podane w SIWZ 
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informacje są wystarczające z punktu widzenia przygotowania przez 
Wykonawcę oferty. 
Zamawiający umieścił dodatkowe archiwalne rysunki opisanych obiektów 
w eksperyzach technicznych. 

 
44. Pytanie: 
W Części III – Program funkcjonalno – uŜytkowy część opisowa (1/2), punkt 1.1.3, 
brak jest opisów dla pozycji 109 – 112 „Części zamienne oraz usługi serwisowe” 
znajdujące się w Części IV Wykaz Cen. Prosimy o wyjaśnienia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł stosowny opis tej części zamówienia w punkcie 
1.1.3.(4) na stronie 14 PFU oraz dodatkowo w punktach 2.3.11, 2.3.12 
PFU. 

 
45. Pytanie: 
W Programie funkcjonalno – uŜytkowym, zapisano w punkcie 1.4.2. „Budynek krat (a) 
wymiana istniejących krat rzadkich typ KUMP oraz remont istniejącej kraty rzadkiej 
hakowej”. W związku z odbytą wizją lokalną stwierdzamy, Ŝe krata hakowa jest w 
złym stanie technicznym. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast starej kraty 
zamontowanie nowej? 
 
Odpowiedź: 

W przypadku uznania okoliczności wprowadzenia zmiany za pozostające 
w zgodzie z art. 144 PZP Zamawiający dopuszcza taką zmianę na etapie 
realizacji Kontraktu. 

 
46. Pytanie: 
Odwodnienie terenów na czas realizacji robót. Z dostępnych materiałów 
przetargowych wynika, Ŝe poziom zwierciadła wód gruntowych jest wysoki i podlega 
wahaniom w zaleŜności od poziomu wód powierzchniowych w odbiornikach (rowy, 
rzeka, itp.). W PFU i Wykazie Cen – Część IV „Przygotowanie terenu budowy” brak 
jest pozycji cenowej pn.: „Odwodnienie terenu na czas budowy”. 
Prosimy o ewentualne wprowadzenie w/w pozycji do Wykazu Cen. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zdefiniował wszelkie składowe ceny ryczałtowej w PFU. W 
zakresie odwodnień wykopów Zamawiający wskazał w punkcie 2.5. PFU, 
WW02.00, pkt. 9.2 następujący zapis: „Cena składowa wykonania robót 
ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: […],przejęcie i 
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 
instalacjami odwadniającymi, […].” 
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47. Pytanie: 
Węzeł WKF i biogazu. Z dostępnych materiałów przetargowych dotyczących zakresu 
robót do projektowania i wykonania wynika, Ŝe brakuje w nim: 
a) instalacji gaszenia piany w WKF, 
b) w branŜy elektrycznej – stalowych masztów odgromowych w rejonie zbiorników 

WKF i zbiornika biogazu. 
Czy Oferent powinien zaprojektować i wykonać brakujące zakresy robót? JeŜeli tak, 
to w której pozycji Części IV – Wykazu Cen je skalkulować? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wskazał m.in. następujące wymogi odnośnie wykonania 
WKF w punkcie 1.4.18.(e): „kopuła ujęcia biogazu z łapaczem, aktywny 
systemem gaszenia piany i wyposaŜeniem”. W zakresie instalacji 
odgromowej pionowej Zamawiający określił wymagania w punkcie 2.5 
PFU, WW 08.02, pkt. 5.5.2. i w korespondującym z tym punktem opisie 
zawartym w punkcie 2.2.8 PFU. Wszelkie roboty naleŜy skalkulować w 
cenie ryczałtowej w rozumieniu kl. 14. Warunków Kontraktu, w rozbiciu na 
pozycje składowe zawarte w Wykazie Cen, wg uznania i zrozumienia 
Kontraktu przez Wykonawcę. 
 

48. Pytanie: 
W PFU w punkcie 1.4.20. c) są wymagane strącenia i koagulacja. Proszę o 
potwierdzenie, iŜ będzie tam zbiornik koagulacyjny w celu wymieszania koagulantu 
ze ściekami. Proszę o wyjaśnienie czy zbiornik do wydzielenia strąconego osadu jest 
równieŜ wymagany. Proszę równieŜ o podanie pojemności zbiornika koagulacyjnego 
i zbiornika do wydzielenia strąconego osadu, które nie są wyszczególnione w PFU. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje na cechy funkcjonalno – uŜytkowe zbiornika, który 
jest urządzeniem zblokowanym, pełniącym głównie funkcje:  
3.1. Retencjonowania odcieków i kontrolowanego ich zawracania do ciągu 
technologicznego oczyszczania ścieków, 
3.2. Podczyszczania odcieków z wykorzystaniem chemikaliów oraz 
krygowania odczynu pH odcieków. Z uwagi na fakt, iŜ proces odwadniania 
osadów umoŜliwia prace okresową zbiornika podczyszczania odcieków 
moŜe być on jednym zbiornikiem działającym   w układzie sekwencyjnym. 
 

49. Pytanie: 

Proszę o wyszczególnienie jak daleko znajduje się obszar składowania nadmiaru 
ziemi pochodzącej z wykopów i czy naleŜy uiścić opłatę za wywóz. 
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Odpowiedź: 

Koszty usunięcia nadmiaru gruntu, wraz z opłatami za utylizację ponosi 
Wykonawca. Właściwe składowisko odpadów zlokalizowane jest w 
odległości ok  15 km od centrum miasta. Zamawiający zastrzega jednak, iŜ 
przewidział moŜliwość wykorzystania rodzimego gruntu do wykonywania 
nasypów lub makroniwelacji, co opisano   w WW03.00. 

50. Pytanie: 

W PFU poz. 1.4.4.d) – pompownia ścieków surowych – podano, iŜ naleŜy wykonać 
remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kanałów otwartych 
doprowadzających ścieki natomiast w Przedmiarze Robót pkt.35 (dotyczy tej samej 
pompowni ścieków surowych) podano „wykonanie remontu oraz modernizacji 
wewnętrznych elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych 
budynku pompowni”. Remont kanałów otwartych znajduje się przy piaskowniku PFU 
poz.1.4.3. c) czy w budynku pompowni? 

Odpowiedź: 

Oczywista pomyłka pisarska treść pkt. 1.4.4.d) PFU winna brzmieć jak 
treść poz. 35 Wykazu Cen „wykonanie remontu oraz modernizacji 
wewnętrznych elementów konstrukcyjno – budowlanych oraz 
wykończeniowych budynku pompowni” (przywołany pkt. 1.4.4.d) wymagań 
Zamawiającego). 

51. Pytanie: 
W Części IV – Wykaz Cen, znajdują się podwójne pozycje o tym samym numerze: 
- pozycja nr 17 „ Usunięcie i utylizacja osadów zgromadzonych w komorach OBF i 
poletkach osadowych”, oraz pozycja nr 17 „Roboty rozbiórkowe placów na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę”, 
- pozycja nr 30 „wdroŜenie systemu płukania i przemywania wydzielonego piasku”, 
oraz pozycja nr 30 „wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych 
komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych”, 
- pozycja nr 53 „wymiana stalowych balustrad” i pozycja nr 53 „wykonanie nowej 
nawierzchni na drogach między komorami”, 
- pozycja nr 91 „wyposaŜenie stacji w kompletną instalację (dwa ciągi technologiczne 
pracujące równolegle) do odwadniania osadu przefermentowanego o wydajności 
wynikającej z obliczeń technologicznych, z zastosowaniem 20% rezerwy przerobu”, 
oraz pozycja nr 91 „ zabudowa układu retencjonowania i podczyszczania odcieków z 
pras”. 
Prosimy o ewentualne poprawienie i nadanie nowej numeracji. 
52. Pytanie: 
Prosimy modyfikację Wykazu Cen poprzez zmianę numeracji pozycji. Pozycje: 17, 
30, 53, 91 są zdublowane – pod tymi numerami zapisane są róŜne roboty. 
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53. Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w numeracji pozycji w Wykazie Cen zaszły pomyłki 
pisarskie tabela:                                                                                                                                                                                                                   
• Przygotowanie Terenu Budowy – dwa razy pkt. Nr 17,                                                                                    
• Ciąg Technologiczny  Gospodarki Ściekowej (Piaskownik) – dwa razy pkt. Nr 30, 
• Ciąg Technologiczny  Gospodarki  Ściekowej (Reaktory biologiczne) – dwa razy 

pkt. Nr 53, 
• Ciąg Technologiczny  Gospodarki  Osadowej (Stacja mechanicznego 

odwadniania osadów) – dwa razy pkt. Nr 91. 
 
Odpowiedź (51 – 53): 

Dokonano zmiany numeracji. Uwaga: odniesienia w PFU.  
Poprawiony Wykaz Cen  z właściwą numeracją i nazewnictwem jest 
opublikowany na stronie internetowej.  

54. Pytanie: 
Część IV – Wykaz Cen, nazwa obiektu poprzedzająca pozycje od 20 – 28 brzmi: 
„Zbiornik retencyjny ścieków dowoŜonych”, czy nie powinno być „Budynek krat”, co 
wynika z Części III – Program Funkcjonalno-uŜytkowy – część opisowa (1/2), str.10. 
Prosimy ewentualną zmianę opisu. 
55. Pytanie: 

W Przedmiarze Robót w części dot. Ciągu technologicznego gospodarki ściekowej 
pierwszy wymieniony obiekt to „Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych”. Według 
nas jest to błąd, poniewaŜ poszczególne pozycje dotyczą budynku krat. Prosimy o 
korektę nazwy obiektu w Przedmiarze na „Budynek krat”. 

Odpowiedź (54 – 55): 
Pozycje 21 – 29 (przed zmianą Wykazu Cen 20-28) dotyczą Budynku 
krat, co wynika z dokumentu nadrzędnego, jakim jest PFU. Poprawiony 
Wykaz Cen  z właściwą numeracją i nazewnictwem jest opublikowany 
na stronie  internetowej. 

 

                                                           


