
 

 
 

Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa  
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

Nr 2004/PL/16/C/PE/033 

  
Piotrków Trybunalski, 25 marca 2008 r. 

 
   SPZ.341/8-FS/2007 

 Wykonawcy ubiegający się o  zamówienie   
publiczne. 

 
Dotyczy: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu                  

 nr SPZ.341/8-FS/2007 dla przetargu nieograniczonego 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/033.  

 

  Modyfikacja SIWZ – 2,   jest zgodna z treścią odpowiedzi dla Wykonawców z dnia 
25.03.2008 r. 
 
W myśl art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmiany do Kontraktu 
(modyfikacje treści SIWZ) jak następuje: 
 
1. W PFU pkt. 1.4.3 c): 
 
Istniejący zapis: 
„c) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych” 
 
zastępuje się  zapisem: 
„c) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych i kanału awaryjnego” 
 
oraz zapis: 
 
„ Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, 
piaskownika oraz kanałów otwartych 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i zewnętrzne izolację 
powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów 
otwartych.” 
 
zastępuje się zapisem: 
 
„Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, 
piaskownika oraz kanałów otwartych i kanału awaryjnego 
 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i zewnętrzne izolację 
powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów 
otwartych i kanału awaryjnego.” 
 
Ponadto w Wykazie Cen pozycję 30 o brzmieniu: 
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30 wykonanie remontu oraz modernizacji elementów 

budowlanych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów 
otwartych 

1.4.3.(c) Ryczałt 

 
Zastępuje się pozycją: 
 
30 wykonanie remontu oraz modernizacji elementów 

budowlanych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów 
otwartych  
i kanału awaryjnego 

1.4.3.(c) Ryczałt 

 
2. W PFU pkt. 1.4.2 f): 
 
Istniejący zapis: 
 
„Planuje się gromadzenie skratek w kontenerze poza budynkiem krat, pod wiatą. 
Wiata kontenera na skratki powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca, o stalowej konstrukcji 
szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej przez Wykonawcę technologii, z 
zastrzeŜeniem maksymalnych wymiarów w planie szerokość x długość = 4 m x 4  m.  
Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie. 
Dach z ociepleniem. Kryty blachą stalową profilowaną powlekaną. 
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do systemu 
drenaŜowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji, zgodnie z Rysunkiem 4 
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt.  
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem końców rur 
manszetami.  
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być zaprojektowana i wykonana jako betonowa. 
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 
- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie skratek, m.in. poprzez zastosowanie 

stałych osłon jednowarstwowych polipropylenowych oraz wykonanie pokrycia dachu z blachy 
stalowej powlekanej 

- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do gruntu, lecz zbieranie 
ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie do zakładowej kanalizacji 

- w sposób zapewniający hermetyzację linii przeróbki skratek 
- w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji będących w 
uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. 

Plac pod wiatę przewidziany jest do lokalizacji w sąsiedztwie budynku krat.” 
 
naleŜy zastąpić zapisem: 
 
„Planuje się gromadzenie skratek w kontenerze poza Budynkiem Krat, w hali. 
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Hala kontenera na skratki powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca, o stalowej konstrukcji 
szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej przez Wykonawcę technologii, z 
zastrzeŜeniem maksymalnych wymiarów w planie szerokość x długość = 4 m x 4  m.  
Układ budynku ma zapewnić moŜliwość ewakuacji wszystkich demontowanych części urządzeń, bez 
konieczności prowadzenia prac rozbiórkowych konstrukcji stałych. W tym zakresie naleŜy 
zaprojektować odpowiednie szerokości drzwi i bram oraz odpowiednio je zlokalizować, tak aby 
ewakuacja wszelkich demontowanych instalacji i części odbywała się przy uŜyciu typowego sprzętu 
transportowego. 
Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie. 
Dach ocieplony. Kryty płytami warstwowymi, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym z polskimi 
normami. 
Ściany z płyt warstwowych, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym z polskimi normami. 
Konstrukcja podłoŜa hali winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do systemu 
drenaŜowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji, zgodnie z Rysunkiem 4. Konstrukcja podłoŜa hali 
winna być zaprojektowana i wykonana jako betonowa. 
Brama segmentowa, stalowa, ocieplana, o wymiarach dostosowanych do ruchu kontenerów 
gromadzenia odpadów i potrzeb demontaŜu serwisowego elementu instalacji. Wielkość bramy musi 
być dostosowana do ewakuacji z budynku największego elementu instalacji. Napęd elektryczny. 
Stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne (niezaleŜnie od bramy segmentowej) naleŜy osadzić z PCW. 
Kolorystykę obiektu naleŜy dostosować do obiektów sąsiadujących z halą. 
Obiekt naleŜy wyposaŜyć w instalację wody pitnej, wody technologicznej i kanalizacyjną.  
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt.  
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem końców rur 
manszetami.  
 
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 
- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie skratek, m.in. poprzez zastosowanie 

stałych ścian oraz dachu z płyt warstwowych 
- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do gruntu, lecz zbieranie 

ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie do zakładowej kanalizacji 
- w sposób zapewniający hermetyzację linii przeróbki skratek 
- w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji będących w 
uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. 

Plac pod halę przewidziany jest do lokalizacji w sąsiedztwie budynku krat.” 
 
Równocześnie tracą waŜność odpowiedzi udzielone Wykonawcom przez Zamawiającego w 
niniejszym postępowaniu dotyczące zakresu opisanego w w/w modyfikacji. 
 
3. Pkt. 1.4.12 a):  

Z treści SIWZ PFU naleŜy usunąć pkt. 1.4.12 a) „odprowadzenie ścieków oczyszczonych do 
odbiornika – renowacja kanału tłocznego Ø 813/11 mm” oraz z Wykazu Cen naleŜy usunąć 
pozycję nr 70 „odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika – renowacja kanału 
tłocznego Ø 813/11 mm 
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4.   Pkt. 1.4.25 a) i b): 
Z treści SIWZ PFU naleŜy usunąć pkt. 1.4.25 a) „uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej 
obiektu” i  b) „wymiana sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji zakładowej”  
oraz z Wykazu Cen naleŜy usunąć pozycje: 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

LP. OPIS 
Punkt 

wymagań 
zamawiającego 

JEDNOSTKA 

KWOTA 
W PLN 

bez 
VAT 

NaleŜny 
podatek 

VAT 
PLN 

KWOTA 
W PLN 
łącznie 
z VAT 

109 uzupełnienie systemu kanalizacji 
deszczowej obiektu 

1.4.25 
2.2 

ryczałt       

110 wymiana sieci centralnego 
ogrzewania i kanalizacji 
zakładowej 

1.4.25 
2.2 

ryczałt       

 
 
 
 

 


