
Urząd Gminy w Rewalu 
Ul. Mickiewicza 19    
72-344 Rewal         Rewal, 22.05.2007 r. 

 
 
Do: 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  

BUS/341/04/11/07     zamówienia publicznego 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w 
Pobierowie, gmina Rewal”. 

 
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia 

do pytań złożonych przez uczestników postępowania 
 
Pytania z dnia 18.05.2007 r. dotyczące nieprecyzyjnego pytania nr 2 z dnia 14.05.2007 r. 
 
Dotyczy: pkt. 2. 
Brak jest przedmiarów oraz podstaw wyceny na obiekty przeznaczone do rozbiórki, (ciężar 

konstrukcji stalowej,  powierzchnia obudowy, objętość płyt posadzkowych).  
 
1. Stanowisko krat OB. nr 2.     
Brak jest przedmiarów oraz podstawy wyceny na zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej 

konstrukcji stalowej. 
 
Odpowiedź: 
Technologię zabezpieczenia konstrukcji stalowej podano w odpowiedziach z dnia 02.05.2007 
r. pozycja 9. 
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane  należy dopisać pozycję dodatkową, 

którą należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaty stanowiska krat. - kpl 1 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 
2. OB. nr 4. Przepompownia ścieków. 
Brak jest przedmiarów na demontaż istniejących schodów oraz montaż nowych schodów i 

pomostów obsługowych ze stali OH18N9. 
 
Odpowiedź: 
Powyższy zakres nie był objęty zakresem projektu.  
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane, należy dopisać pozycje dodatkowe, 

które należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- demontaż w pompowni ścieków istniejących schodów i pomostów roboczych - kpl 1 
- wykonanie i montaż w pompowni ścieków schodów i pomostów roboczych ze stali 0H18N9 - 
     kpl 1 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 
3. OB. nr 5. Wieża rozdziału. 



Brak rysunków konstrukcyjnych oraz przedmiarów na wykonanie zwężenia otworów, 

(zabetonowanie) w ścianach komór odpływowych dla montażu zastawek na odpływie 

ścieków do modernizowanych reaktorów OB. nr 6.1,6.2 i 6.3. 
Brak jest przedmiaru na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych pomostów, 
barierek i drabiny wejściowej. 
 
Odpowiedź: 
W zakres przetargu wchodzi wykonanie zwężenia otworów w ścianach komór odpływowych 

dla montażu zastawek  
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane, należy dopisać pozycje dodatkowe, 
które należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- zwężenie otworów ( zabetonowanie) w ścianach komór odpływowych dla montaż zastawek na     
   odpływie ścieków do reaktorów biologicznych 6.1 i 6.2 - kpl 2 
- zwężenie otworów ( zabetonowanie) w ścianach komór odpływowych dla montaż zastawek na  
  odpływie ścieków do reaktorów biologicznych 6.3 - kpl 1 
 
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych pomostów i barierek nie 
było objęte zakresem projektu. 
Technologię zabezpieczenia konstrukcji stalowej podano w odpowiedziach z dnia 02.05.2007 
r. pozycja 9. 
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane, należy dopisać pozycję dodatkową, 

którą należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej drabiny, pomostów i barierek wieży rozdziału 

ścieków - kpl 1 
 
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Część technologiczna, należy dopisać pozycje 

dodatkowe, które należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- demontaż zastawek kanałowych z napędem ręcznym, B= 800 mm - kpl 3 
- zakup i montaż zastawek kanałowych stalowych z napędem elektrycznym, B=600 mm - kpl 2 
- zakup i montaż zastawek kanałowych stalowych z napędem elektrycznym, B=350 mm - kpl 1 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 
4. OB. nr 3. Piaskownik napowietrzny. 
Brak jest przedmiaru oraz podstawy wyceny na likwidację istniejącego poletka do 

odwadniania osadu. 
 
Odpowiedź: 
Likwidacja istniejącego poletka do odwadniania piasku nie była objęta zakresem projektu.  
Do przedmiaru Oczyszczalnia ścieków Roboty budowlane, należy dopisać pozycję dodatkową, 

którą należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnej: 
- likwidacja istniejącego poletka do odwadniania piasku - kpl 1 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 
5. Prosimy o dostarczenie przedmiarów i podstaw wyceny na w/w roboty. 
 
Pytania z dnia 18.05.2007 r. 
 
Prosimy o odpowiedź dt. wyjaśnień do pytań  z dnia 15.05.2007 czy zmiany do umowy 

określone w w/w piśmie należy: 
 

1. Wprowadzić do umowy załączanej do oferty? 



2. Dopisać na końcu umowy? 
3. Załączyć do oferty jako załącznik do umowy? 

 
Lub w inny sposób zaakceptować zmiany umowy i jaki? 
 
Odpowiedź: 
Punkty umowy, w których Zamawiający dokonał modyfikacji, należy wprowadzić do projektu 
umowy i dołączyć do oferty  zgodnie z wymogami SIWZ. 
 
Pytania z dnia 21.05.2007 r. 
 
Ze względu na brak odpowiedzi dotyczącej formy dopisywania pozycji nie ujętych w 

przedmiarach załączonych do SIWZ oraz z wieloma  niejasnościami i pytaniami  dotyczącymi  

w/w przetargu, prosi  o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień tj. do 05.06.2007 r.  
 
Odpowiedź: 
W celu umożliwienia Państwu przygotowania oferty, termin składania ofert określony w pkt 

3.11 SIWZ zmieniony pismami z dnia 25.04 i 16.05.2007 r. ulega przedłużeniu i upływa 

dnia 05.06.2007 roku, o godz. 10.00. 
 
 
 

Za Zamawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
 

        Tomasz Bartkowski 


