FRASTRU KTU RA
[lt' I|NśRoDoWIsKo

,ri:ti,.i t i r u . L r ] \ . .A \ ; F Ą l f ! i A

UNIAEUROPEJSKA
FUNDUSZ
SPOJNO5CI

stJltt.lś.l

Projektwspółfi
jń"duszuSpójności
""r:#::'łi...Ę.:}i."i::3.",.,*1.T,gŁtT

Pols.01.01'00.00.003/07
w PiotrkowieTrybunalskim,,
i rozbudowaoczyszczalniścieków
,,Modernizacja

Trybunalski,
dn.31.01.2014r.
Piotrkow
sP2.271.8.8.2013
Wykonawcyubiegającysię
o udzieleniezamówienia
oDPoW|EDZ|NA PYTAN|AWYKoNAWCÓW
DOTYCZY PRZETARGU NlEoGRAN|cZoNEGo NA: RENoWACJĘ KANAŁU TRANZYTOWEGO
KANAŁU oTWARTEGo
W RAMACH PRoJEKTU PN.
oczYszczoNYcH
ŚclrrÓw
'MoDERN|ZACJAI RozBUDoWA oCzYszczALNl Śc|EKÓW W P|oTRKoW|ETRYBUNALSK|M",
STANoW|ĄCEGo cZĘSĆ pRocRnMU oPERACYJNEGo,,|NFRASTRUKTURA| ŚRoDoW|SKo"
WSPÓLNoToWEJ PoMocY sTRUKTURALNEJ W RAMAoH FUNDUsZU sPÓJNoŚcI
POtS.01.0 1.00-00-003/07
Pvtanie 1.
Zgodnie z punktem1.5.1 PFU Wykonawca zobowiązanyjest do weryfikacji100%budow|ii całq
dtugośÓkanału,niestetyw chwili obecnej kanałten jest z jednej strony za|any,a z drugiej
co uniemoi|iwiapzyjęcie dokładnychzakresu pĄ[ JOMB pod|egającychwymianie.
obrośnięty
Prosimy, więc o odpowiedŹ czy w ce|u dokonania zete|nej wyceny Zamawiający zakltada
wstrzymanie zrzutu ścieków oczyszczonych w Ęm kana|e i zorganizowaniewizji loka|nej
oferentóww ce|uweryfikacjistanutechnicznegotych pM.
odpowiedŹ:
Zamawiający nie p|anuje organizować wizji lokalnej w celu weryfikacji stanu technicznego
ptyt.Zamawiającywymaga wymiany wszystkich płytna nowe' zgodnie z opisem w pkt 1.5.1
ppkt 5 OPZ.
Pvtanie 2.
W ce|u dokonaniadokładnejwyceny prac oferent musi posiadaÓ informacjędoĘczącq załoŻeń
ZamawiĄącego na etapie realizacji prac W zakresie kozystania z tego kanałuw przyszłoŚci.
Pytanie więc bzmi - Jezeli ZamawiĄący nie wyłączyna czas modernizacjikanału(punkt2.1.
PFU) to proszęo podanieinformacjijakijest
czas retencjipompowniwysokich
ciśnień
znajdującej
się na terenie oczyszcza|niścieków(w tym zbiorników czerpa|nych)i rurociągutłocznego,do
ktoregozrzucanesą Ścieki oczyszczone?odpowiadającproszęo informacjęjaka jest pzyb|iżona
tego okresu oraz jaka jest częstotliwoŚÓ zrzutu ścieków oczyszczonych do kanału
długość
tych retencji?|nformacjataka pozwo|inam na ocenęjaki odcinekmoze
otwańegoprzy załoŻeniu
byc realizowanyprzez Wykonawcęw jednym czasie a tym samym dokonaniepodziałuzakresu
prac i przypisanianiezbędnych
zasobów?
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odpowiedź:
Zamawiający nie przew|duje zatrzymania pracy przepompowni. Na czas wykonywania
robót
w korycie kanałuna|eżyprzewidziećsukcesywne, zgodnie z postępem robót, wykonywanie
odcin kowych oprowadzeń przepływuścieków.
Pvtanie 3.
Zgodnie z punktem 1.5.1. ust. 1 PFU do zadania Wykonawcy na|eŻyweryfikacjastanu
kanałui ocena stopnia zuŻycia|ubzniszczenia poszczegÓ|nychjego
technicznegocaĘ długości
e|ementównatomiastw ustępie4 tego punktuznajdujesię informaĄa,Że na|eŻyzdjąc ze skarp
i dna rowu pfyt azurowych wraz z ich uty|izacjq.Pytanie więc bzmi - Czy w pzypadku
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę stanu technicznego ptyt ażurowych,z których
zbudowanyjest kanałpĄĄ te nie będą pod|egacuty|izacjii będą mogłybyc wykozystane do jego
wykonania?
odpowiedź:
Zamawiający nie planuje organizować wizji loka|nejw celu weryfikacji stanu technicznego
płyt' Zamawiający wymaga wymiany wszystkich ptyt na nowe (stare płyty mają inną
grubośc),
zgodnie z opisem w pkt 1'5.1ppkt 5 oPz.
Pvtanie4.
Czy w przypadku pozostawieniap$t ażurowychw kanale Zamawiającybędzie wymagałich
zdjęcie(zarownow dnie jak i w skarpach)i po ułozeniugeowłokniny
ponownezabudowanieczy
przejdą
pozytywnaweryfikacjębędą mogtypozostaćw obecnejformie
tez odcinkikanałÓw,które
pzy załoŻeniu
(oczywiście
usunięciaze skarp i rowów roś|inności
i namułów)?
odpowiedź:
Zamawiaiący nie planuje organizować wizji loka|nejw ce|u weryfikacji stanu technicznego
płyt. Zamawiający wymaga wymiany wszystkich płyt na nowe (stare płyty mają inną
grubość),
zgodnie z opisem w pkt 1.5.1ppkt 5 oPz.
Pvtanie 5.
Na pzekrojach archiwa|nychkanałówotwartychpod dnem kanałuznajdujesię drenaz rurowy
korytowychwykonanyz drenÓw ceramicznych.Czy Wykonawcaw przypadkudemontazupĄrtlub
wyciąganiakołkówoporowychuszkodzi go |ub pzerwie, to czy jego naprawa równiez będzie
e|ementemzadania? Jaka jest jego funkcja i czy ma on pozostac gdyz mógł on byc ty|ko
drenażemroboczymumoi|iwiającymw czasie rea|izacjirowu swobodneodprowadzaniewody na
czas wykonaniasamegokanału?
odpowiedŹ:
Drenażrurowy pod dnem kanałuwidoczny na przekrojach archiwalnych był projektowany
jako drenaż do odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robót. i był wykonany tytko
na niektórych odcinkach kanału'Zamawiającynie wymagajego odtwarzania.
Pvtanie 6.
Zgodniez pktj/w (5)Wykonawcazwracapytanieczy ten drenaz w chwiliobecnejjest drozny?
odpowiedź:
Drenażrurowy pod dnem kanałuwidoczny na przekrojacharchiwalnych byłprojektowany
jako drenaz do odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robót. i był wykonany ty|ko
na niektórych odcinkach kanału.Zamawiającynie wymagajego odtwarzania.
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