
 
Urząd Gminy w Rewalu 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal       Rewal, 02.05.2007 r. 

 
 

Do: 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  

BUS/341/04/04/07     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 19.04.2007 r. 
 

1. Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechniczne wraz z przekrojami 
geotechnicznymi oraz podanie jakie warunki gruntowo-wodne panują na terenie 
projektowanej inwestycji. 

 
Odpowiedź: 
Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia dla projektu modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w mieście Pobierowo załączona jest do kserokopii 

Projektu Budowlanego Projekt Architektoniczno-budowlany Tom III, przekazanej 
oferentom, którzy wykupili dokumentację przetargową. 
Wersja elektroniczna zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy Rewal. 
 

2. Czy Oferent może w kosztorysach ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji 
szczegółowej, które załączy do swojej oferty, a które będą sporządzone na podstawie 
przekazanych przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych dopisywać pozycje 
kosztorysowe, zmieniać podane podstawy wyceny, stosować kalkulacje indywidualne. 

 
Odpowiedź: 
Oferent może dopisywać pozycje do przekazanych przedmiarów robót i kosztorysów 
nakładczych o ile zakres zaproponowanych zmian nie jest ujęty w kosztorysach 

nakładczych i przedmiarze robót i uzna, że zaproponowane zmiany są konieczne dla 

poprawnej wyceny całości inwestycji. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstawy wyceny. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kalkulacji indywidualnej tylko i wyłącznie przy 

dopisanych przez siebie dodatkowych pozycjach w kosztorysach i przedmiarach robót. 
 

3. Czy oferent może zaproponować własny układ kosztorysu ofertowego sporządzonego 
metodą kalkulacji indywidualnej tj. przez siebie dobrane podstawy wyceny i przez 
siebie sporządzone przedmiary robót. 

 
Odpowiedź: 



Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania własnego układu kosztorysu 

ofertowego. 
 
 Dotyczy: ST-01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

4. Wycinka drzew i krzewów. 
Ponieważ po stronie oferenta leży wykonanie wycinki drzew i krzewów prosimy o: 
� podanie ilości, rodzaju oraz parametrów drzew do wycinki (str. 62) 
� podanie ilości i rodzaju drzew i innych roślin przewidzianych do ponownego 

sadzenia (str. 62) 
� przekazanie projektu wycinki drzew i krzewów 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 5.2 ST-01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne Wykonawca na 
własny koszt wykona inwentaryzację (Projekt Wykonawczy) drzew i krzewów do wycinki 

kolidujących z lokalizacją projektowanych obiektów i przedstawi ją do zatwierdzenia 
Inżynierowi Kontraktu. Opłatę za wycinkę drzew i krzewów, zgodnie ze stawką naliczoną 

przez właściwy organ Wykonawca winien uwzględnić w cenie kontraktowej.  
 Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 

 

5. Prosimy o podanie miejsca gdzie należy wywieść nadmiar gruntu – wg ST-01 ma być 
to składowisko podane przez Zamawiającego (str. 63)  

 
Odpowiedź: 

   Miejsce zostanie wskazane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków - odległość do1 km. 
 

6. Prosimy o podanie miejsca gdzie należy wywieść materiały z rozbiórki – wg ST-01 
wszystkie materiały pozyskane podczas rozbiórki obiektów stanowią własność 
Zamawiającego i powinny zostać przewiezione na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego (str. 62). 

 
Odpowiedź: 
 Miejsce zostanie wskazane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków - odległość do 1 km. 
 

7. Ponieważ po stronie oferenta leży wykonanie rozbiórek budynków kolidujących  
z lokalizacją projektowanych obiektów prosimy o przekazanie projektu inwentaryzacji 
w/w obiektów lub innych posiadanych przez Zamawiającego informacji na ten temat 
(rysunków, opisów) 

 
Odpowiedź: 
Zakres Dokumentacji Projektowej nie obejmował inwentaryzacji istniejących obiektów do 

rozbiórki 
Obiekty przeznaczone do rozbiórki posiadają następujące parametry: 
� długość 20 metrów, 
� szerokość 10 metrów, 
� wysokość 5 metrów, 
� wykonane są z konstrukcji stalowej, dach i ściany wykonane z blachy ocynk. 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 

8. Ponieważ do oferenta należy likwidacja ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w ramach  
z kątowników stalowych prosimy o podanie ilości mb ogrodzenia do demontażu i 
odpowiedź na pytanie: Czy odtworzenie ogrodzenia po wykonaniu robót jest objęte 



przetargiem, jeśli tak prosimy o podanie parametrów ogrodzenia do odtworzenia oraz 
ilości. 

 
Odpowiedź: 
Należy zlikwidować istniejące ogrodzenie o długości 140 m usytuowane pomiędzy 

istniejącym budynkiem hali dmuchaw a projektowanym budynkiem stacji odwadniania 

sadu, i pompownią ścieków a składowiskiem osadu, odtworzenie ogrodzenia w tym miejscu 

nie jest objęte zakresem przetargu. 
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 

 Dotyczy: ST-02 Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 OBIEKTY MODERNIZOWANE  

9. 1.3.1.2 Stanowisko krat OB nr 2  
Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowych wiat nad stanowiskiem krat. 
Jeśli tak to prosimy o podanie ciężaru konstrukcji stalowej do zabezpieczenia,  
m2 malowania antykorozyjnego, technologii wykonania takiego zabezpieczenia oraz 
przekazanie rysunków 

 
Odpowiedź: 
Obiekt nie był przedmiotem opracowania w branży budowlano-konstrukcyjnej. Istniejące 
konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Konstrukcję należy oczyścić, wymagany jest 2 stopień oczyszczenia powierzchni konstrukcji 

(piaskowanie, śrutowanie). 
Zabezpieczenie antykorozyjne powłokowe system malarski epoksydowo-epoksydowy z 
podkładem barierowym pigmentowanym błyszczem żelazowym firmy HEMPEL COATINGS 

(Polska). Całkowita grubość powłoki 220 mic (µm) 
� Hempadur Mastic 4588/1243(mio) o grubości 110 µm  
� Hempadur Mastic 4588/kolor wg RAL o grubości 110 µm 

Alternatywnie zestawy antykorozyjne MEGAprotect .  
Całkowita grubość powłoki 240 mic (µm) 

� grunt epoksydowy EP12 Al o grubości 40 µm 
� międzywarstwowa farba epoksydowa EP21 o grubości 140 µm 
�  nawierzchniowa emalia poliuretanowa PUR30 o grubości 60 µm 

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 

10. 1.3.1.3 Przepompownia ścieków OB nr 4 
Czy w zakres przetargu wchodzi demontaż istniejących schodów i pomostów 
roboczych oraz montaż nowych schodów i pomostów roboczych ze stali OH18N9. 

 Jeśli tak to prosimy o podanie ciężaru w/w elementów oraz przekazanie rysunków 
 

Odpowiedź: 
Tak. W zakres przetargu wchodzi demontaż starych i wykonanie oraz montaż nowych 

schodów i pomostów obsługowych ze stali 0H18N9. Powyższy zakres nie był objęty zakresem 
projektu. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 

 

11. 1.3.1.4 Wieża rozdziału OB. Nr 5 
� Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie zwężenia otworów (zabetonowanie)  

w ścianach komór opływowych dla montażu zastawek na odpływie ścieków  
do modernizowanych reaktorów ob. nr 6.1 i 6.2 i 6.3 



Jeśli tak to prosimy o przekazanie rysunków na podstawie których oferent będzie 
mógł oszacować ilość robót do wykonania. 

� Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
stalowych pomostów barierek i drabiny wejściowej. 
Jeśli tak to prosimy o podanie ciężaru poszczególnych elementów stalowych, 
m2 malowania antykorozyjnego, technologii wykonania takiego zabezpieczenia 
oraz przekazanie rysunków. 

 
Odpowiedź: 
W zakres przetargu wchodzi wykonanie zwężenia otworów w ścianach komór odpływowych 

dla montażu zastawek oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych 

pomostów i barierek zgodnie z technologią opisaną przy zabezpieczeniu konstrukcji stalowych 
wiaty nad stanowiskiem krat ( pkt 9). Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 

SIWZ. 
 

12. 1.3.1.5 Reaktory biologiczne OB. nr 6.1 i OB. nr 6.2 
� Likwidacja części otworów prostokątnych w istniejącej wewnętrznej ścianie 

żelbetowej. 
 Prosimy o podanie wymiarów i ilości otworów do zabetonowania. 
� Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących pomostów 

komunikacyjnych. 
Prosimy o podanie ciężaru konstrukcji stalowej do zabezpieczenia, m2 malowania 
antykorozyjnego, technologii wykonania takiego zabezpieczenia oraz przekazanie 
rysunków. 

 
Odpowiedź: 
Otwory prostokątne w istniejącej ścianie pośredniej zostaną zabetonowane podczas 

betonowania wzmocnienia tej ściany – patrz rys. 2 i 3. 
Rzut pomostu – patrz rys. nr 20. Na rysunku nr 20 pokazano pomosty istniejące i 

projektowane.  
Konstrukcję stalową należy oczyścić, wymagany jest 2 stopień oczyszczenia powierzchni 

konstrukcji (piaskowanie, śrutowanie). 
Zabezpieczenie antykorozyjne powłokowe system malarski epoksydowo-epoksydowy z 
podkładem barierowym pigmentowanym błyszczem żelazowym firmy HEMPEL COATINGS 

(Polska). Całkowita grubość powłoki 220 mic (µm) 
� Hempadur Mastic 4588/1243(mio) o grubości 110 µm  
� Hempadur Mastic 4588/kolor wg RAL o grubości 110 µm 

Alternatywnie zestawy antykorozyjne MEGAprotect .  
Całkowita grubość powłoki 240 mic (µm) 

� grunt epoksydowy EP12 Al o grubości 40 µm 
� międzywarstwowa farba epoksydowa EP21 o grubości 140 µm 

 nawierzchniowa emalia poliuretanowa PUR30 o grubości 60 µm 
Dokumentację archiwalną pomostów istniejących posiada inwestor. 
Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących pomostów stalowych należy wykonać zgodnie z 

zapisem 2.3 SIWZ. 
 

13. 1.3.1.6 Hala dmuchaw OB. nr 12 
� Projekt budowlany, specyfikacja ST-2 oraz przekazany przedmiar podają, iż 

należy wzmocnić fundamenty budynku przez zastosowanie pali wciskanych fi 160 
dług. 3x100 cm oraz iż obciążenie z pali z istniejącej ławy fundamentowej 
odbywa się przez obetonowany profil HEB 260, natomiast projekt wykonawczy 



mówi o podbetonowaniu istniejących fundamentów do poziomu gruntów 
nośnych, które będzie wykonane odcinkami zgodnie z rysunkiem nr 6 
Prosimy jaką metodę wzmocnienia fundamentów ma wycenić oferent w ofercie. 

 
Odpowiedź: 
Oferent ma wycenić wzmocnienie fundamentów hali dmuchaw według technologii 

przedstawionej w Projekcie Wykonawczym. Podbetonowanie fundamentów odcinkami tak jak 
na rys. 6. 

 

14. Stacja transformatorowa OB. nr 14 
Rysunek pod tytułem – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OBIEKTY I 
SIECI. PLANSZA ZBIORCZA podaje, iż w obiekcie nr 14 – stacja transformatorowa 
należy dokonać przebudowy budowlanej. 
ST-02 – roboty konstrukcyjne i budowlane, przedmiar robót i przekazane rysunki nie 
podają żadnych informacji na ten temat. 
Prosimy o podanie czy w zakres przetargu wchodzi przebudowa budowlana obiekty nr 
14 – stacji transformatorowej. 
Jeśli tak prosimy o uzupełnienia materiałów przetargowych o informacje dotyczące 
tego zakresu robót. 

 
Odpowiedź: 
Błąd na planszy projektu zagospodarowania terenu. Zakres przetargu nie obejmuje 
wykonania żadnej przebudowy budowlanej stacji transformatorowej. 

 
 OBIEKTY NOWE  

15. 1.3.2.1 Piaskownik napowietrzany OB. nr 3 
� Likwidacja poletka do odwadniania piasku. 

Prosimy o podanie parametrów poletka do odwadniania osadu.  
 
Odpowiedź: 
 Istniejące poletko do odwadniania piasku wykonane jest z prefabrykatów żelbetowych 

Poletko ogrodzone po obwodzie jest barierkami z rur stalowych. Wymiary poletka 6,5 x 5,0 m. 
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 

 

16. 1.3.2.7 Biofiltr OB. B 
W ST-02 podano iż po stronie oferenta leży wykonanie płyty fundamentowej. 
Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego obiektu. 

 
Odpowiedź: 
Pod biofiltr wykonać płytę żelbetową o wymiarach 3,0 x 7,50 m i grubości 30 cm na podsypce 

żwirowej o grubości 80 cm. Podsypke zagęścić do ID = 0,7. 
Na podsypce wykonać podłoże z betonu klasy B10 o grubości 10 cm. Na podłożu ułożyć folię 

budowlaną dwukrotnie. 
Płytę pod biofiltr należy wykonać z betonu BETON B25 F150  W8.  
Zbrojenie z prętów #12 klasy A-III w rozstawie 20*20 cm górą i dołem.  
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 

 

17. 1.3.2.8 Zwężka pomiarowa OB. P 
 W ST-02 podano iż po stronie oferenta leży wykonanie żelbetowej komory  
o wym. 3,90x1,20x2,00 m do montażu zwężki Venturi’ego. 
Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego obiektu. 



 
 
 
 
Odpowiedź: 
Posadowienie na monolitycznej płycie dennej wykonanej na podłożu z betonu B15. Na 

podłożu ułożyć izolację z dwóch warstw folii PEHD grubości 0,3 mm a na folii wykonać 

warstwę dociskową z betony B15 grubości 10 cm.   
Technologia wykonania – monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy B25 o stopniu 
wodoszczelności W-8 i stopniu mrozoodporności F150.  
Stal zbrojeniowa średnicy #12, klasy A IIIN gatunku RB 500W. Podstawowy rozstaw prętów 

20x20 cm, pręty zagęścić przy otworach. Siatki zbrojenia ścian łączyć przy pomocy prętów φ6 
(S-haków) w rozstawie 50x50 cm. 

Otulenie zbrojenia wykonać min. 40 mm. 

Górną powierzchnię ścian (koronę) wykonać z 2 % spadkiem do wewnątrz komór. 

W ścianach konstrukcyjnych wykonać przejścia szczelne PROFOS lub dławicowe PD.  
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 

Dotyczy: ST-06 Roboty drogowe 
18.  Prosimy o przekazanie projektu zagospodarowania terenu – branża drogowa. 
 

Odpowiedź: 
Kserokopia Projektu Wykonawczego DROGI I MAGAZYN OSADU Nr arch. EKO-167.8 
przekazana została oferentom którzy wykupili materiały przetargowe. 
 
Pytania z dnia 23.04.2007 r. 
 

1. W kosztorysie występują korytka kablowe ze stali nierdzewnej. 
Czy przyjmować do nich również pokrywy? Jaka wymagana jest grubość korytek? 

 
Odpowiedź: 
Tak, należ przyjąć pokrywy do korytek kablowych. Grubość stali do szerokości korytka 

300mm – 0,8mm a powyżej 300mm – 1mm. 
 
2. Rozumiemy, że wszystkie prace demontażowe zostały ujęte w kosztorysie? 

 
Odpowiedź: 
Wszystkie prace demontażowe niezbędne dla prawidłowego wykonania modernizacji i 

rozbudowy oczyszczalni ścieków należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 
3. W jaki sposób ujmować próby pomontażowe części elektrycznej (chodzi tu o próby 

zasilanych urządzeń takich jak wentylatory, pompy itp. do których doprowadzone jest 
zasilanie i sterowanie elektryczne)?  
Czy można ująć to w dodatkowych pozycjach?  

 
Odpowiedź: 
Próby pomontażowe części elektrycznej i AKPiA urządzeń należy ująć w cenie montażu 

urządzeń.  
 



4. Czy oprócz zestawienia w kosztorysie dostępny jest jeszcze opis i zestawienie 
materiałów (w tym dla rozdzielnic – poza schematami strukturalnymi)? 

 
 
Odpowiedź: 
Jest w projekcie. 
 
5. Czy elementy instalacji uziemiającej / odgromowej muszą być wykonane ze stali 

ocynkowanej ogniowo? Czy istnieje taki wymóg? 
 
Odpowiedź: 
Elementy instalacji uziemiająco– odgromowej muszą być wykonane ze stali ocynkowanej 

ogniowo. 
 
Pytania z dnia 24.04.2007 r. 
 

1. W otrzymanych projektach wykonawczych brak jest zestawień stali zbrojeniowej, 
które są ich nieodłączną częścią. 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowy o zestawienia stali zbrojeniowej  
dla wszystkich modernizowanych i projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków. 

 
Odpowiedź: 
Zestawienie stali ujęto w osobnym projekcie wykonawczym. EKO – 167.6 ”Wykaz stali i 
zbrojenia konstrukcja”, który w załączeniu przekazujemy. 
Wersja elektroniczna zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
Brakujące ewentualne zestawienia należy wykonać zgodnie z pkt 2.3 SIWZ. 

 

2. Prosimy o podanie jakich obiektów dotyczą pozycje 30-40 książki przedmiarów na 
roboty budowlane. Rozdział obejmujący te pozycje przedmiarowe nosi nazwę 
„KOMORA K1 i K2”. Prosimy o wskazanie tych obiektów w odniesieniu do 
projektów wykonawczych oraz ST-02. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie do dnia 09.05.2007 r. 

 
 

3. W przekazanych kosztorysach nakładczych do wyceny robót konstrukcyjnych 
żelbetowych obiektów oczyszczalni ścieków przyjęto KNN2 (często na zasadzie 
kalkulacji indywidualnej) wg oferenta właściwsze byłoby przyjęcie podstaw wyceny z 
KNR 2-02 rozdział 19 – ZBIORNIKI I OCZYSZCZALNE ŚCIEKÓW.  
Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w 
podstaw wyceny. 

 
Odpowiedź: 

 NIE 
 
Pytania z dnia 25.04.2007 r. 

 
1. W kosztorysie – Technologia oczyszczalni rozd. 13 BIOFILTR poz. 207 brzmi: „ Zakup i 

zamontowanie stacji odwodnienia i higienizacji osadu „ 



Czy nie powinno tam być: „Zakup i montaż instalacji oczyszczania powietrza metodą 
biologiczną–biofiltr typu KBIO10 lub równoważny”? 
Czy zmienić w/w opis pozycji w kosztorysie ofertowym? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w kosztorysie – Technologia oczyszczalni rozdz. 13 
BIOFILTR poz. 207 treść dotychczasową:  
„Zakup i zamontowanie stacji odwodnienia i higienizacji osadu„ 
zastępuje się: 
„Zakup i montaż instalacji oczyszczania powietrza metodą biologiczną – biofiltr typu KBIO 
10 lub równoważny.” 
 
2. Brak w przedmiarach – branży technologicznej kształtek ze stali nierdzewnej (łuki, 

kolana, trójniki ujętych w opisie do projektu – zestawienie materiałów i armatury ) 
Czy uwzględnić je w dodatkowych pozycjach, czy w już  istniejących, a jeśli tak to w 
których? 

 
Odpowiedź: 
Kształtki ujęto w długości rur.  
Oferent może dopisywać pozycje do przekazanych przedmiarów robót i kosztorysów 

nakładczych o ile zakres zaproponowanych zmian nie jest ujęty w kosztorysach nakładczych i 

przedmiarze robót i uzna, że zaproponowane zmiany są konieczne dla poprawnej wyceny 

całości inwestycji. 
 
Pytania 2 z dnia 25.04.2007 r. 
 

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt 5.2.4. SIWZ i odpowiedź na pytanie – czy 
przychody z ostatnich 3 lat o wartości co najmniej 80,0mln należy rozumieć łącznie za 
lata 2004, 2005, 2006? 

 
Odpowiedź: 
NIE.  
Zapis pkt 5.2.4 SIWZ jasno i wyraźnie mówi o średniorocznych przychodach. 

 
2. Prosimy o wyjaśnienie jak obliczyć prawidłowo wskaźnik płynności finansowej dla 

konsorcjum np. 4 firm? 
 
Odpowiedź: 
Wskaźnik płynności finansowej należy wyliczyć dla każdej firmy osobno. Zamawiający do 

oceny czy Wykonawca spełnia w/w warunek uzna wskaźnik płynności finansowej Lidera 
Konsorcjum. 

 
Pytania 3 z dnia 25.04.2007 r. 
 
1. Czy zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ 5.2.3, żąda od Wykonawców przedstawienia: 

• minimum dwóch zakończonych zadań budowlanych o wartości 22 mln złotych 
zgodnie z CPV 45.00.00.00-7 oraz 

• jednego obiektu budowlanego o wartości 10,00 mln złotych będącego tylko 
oczyszczalnią ścieków zgodnie z CPV 45.23.24.21-9 



 
Odpowiedź: 
TAK 
 
2. Czy Zamawiający zamiennie stosuje określenia: Wiodący Partner lub Lider Konsorcjum 

lub Czy Zamawiający zamiennie stosuje określenia: Wiodący Partner lub Lider 
Konsorcjum lub Ustanowiony Pełnomocnik? 

 
Odpowiedź: 
Wszelkie określenia Wiodący Partner i Ustanowiony Pełnomocnik należy zastąpić 

określeniem Lider Konsorcjum. 
 
3. Jeżeli zgodnie z ustawą o rachunkowości Wykonawca sporządza sprawozdanie finansowe 

wraz z opinią na jego temat do końca 30 czerwca br. To w związku z punktem 5.2.4 
SIWZ, przedstawia sprawozdanie za lata 2003, 2004, 2005? 

 
Odpowiedź: 
TAK.  
Zamawiający w piśmie z dnia 25.04.2007 udzielił już odpowiedzi na temat sprawozdania 
finansowego. 
 

4. Czy Zamawiający wymaga złożenia ofert w jednym egzemplarzu?  
 
Odpowiedź SIWZ: 
TAK.  
Natomiast kosztorysy należy wykonać zgodnie z punktem 8 SIWZ. 
 

5. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty umowy wraz z haromonogramem 
robót oraz zakresem i warunkami gwarancji (załącznik nr 2 do umowy). 

 
Odpowiedź: 
TAK 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w piśmie z dnia 25.04.2007 udzielił już odpowiedzi na temat rozwiązań 

równoważnych. 
Istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych, czyli o standardzie nie niższym niż 

przyjęte w projekcie. 
 

7. W wobec zapisów zawartych w § 19 ust. 3 projektu umowy oraz przy pogłębiających 
się trudnościach w dostawach materiałów budowlanych, Zamawiający gwarantuje 
terminową zapłatę faktur wykonawcy za wykonane i odebrane obiekty oraz elementy 
robót? 

 
Odpowiedź: 
TAK  
 



8. Prosimy o dostarczenie zestawienia (asortymentowego) stali zbrojeniowej w 
obiektach: W Proj. Wykonawczym jest tylko zestawienie stali zbrojeniowej dla KANAŁU 
I WYLOTOWEGO DO PIASKOWNIKA? 

 
 
Odpowiedź: 
Zestawienie stali ujęto w osobnym projekcie wykonawczym. EKO – 167.6 ”Wykaz stali i 
zbrojenia konstrukcja”, który w załączeniu przekazujemy. Wersja elektroniczna zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
Brakujące ewentualne zestawienia należy wykonać zgodnie z pkt 2.3 SIWZ. 
 

9. Prosimy o dostarczenie (niektórych) zestawień stali kształtowej w obiektach.  
Np. w Projekcie Wykonawczym Obiektu 6.2 rys. nr20 jest napisane iż wykaz stali wg 
odrębnego arkusza? 

 

Odpowiedź: 
Zestawienie stali ujęto w osobnym projekcie wykonawczym. EKO – 167.6 ”Wykaz stali i 
zbrojenia konstrukcja”, który w załączeniu przekazujemy. Wersja elektroniczna zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
Brakujące ewentualne zestawienia należy wykonać zgodnie z pkt 2.3 SIWZ. 

 

10. Z jakiego materiału są projektowane kraty pomostowe i stopnie schodowe? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlanego Tom III Projekt Architektoniczno-
Budowlany pkt. 5.0 Kraty pomostowe i stopnie schodowe należy wykonać z tworzywa 

sztucznego TWS. 
 

11. Prosimy o jednoznaczne określenie formy kosztorysu ofertowego oraz zbiorczego 
formularza cenowego, które należy załączyć do oferty? 

 

Odpowiedź: 
Kosztorysy ofertowe powinny byś sporządzone na podstawie kosztorysów nakładczych 

zgodnie z punktem 8.0 SIWZ. 
Zbiorczy formularz cenowy, powinien zawierać wyszczególnienie obiektów i robót 

branżowych przedmiotu zamówienia oraz ceny netto wg. kosztorysów ofertowych. Np.: 
 

Przykładowe CZĘŚCIOWE wyszczególnienie obiektów i robót branżowych PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA ORAZ CENY WG. KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH  

L.p. 
Obiekt – Rodzaj robót  

Koszt 

   1                                                        2              3 
I. Budowa np. reaktora 6.1  

1. Roboty technologiczne  
2. Roboty budowlane  
3. Roboty drogowe  
4. Roboty elektryczne i AKPiA  
5 Aparatura kontrolno -  pomiarowa  
 RAZEM   

II.  Budowa np. reaktora 6.2.  

1. Roboty technologiczne  
2. Roboty budowlane  
3. Roboty drogowe  



4. Roboty elektryczne i AKPiA  
 RAZEM   

 OGÓŁEM  I – II…   

 
 

12. Ze względu na dostarczenie materiałów przetargowych 20 kwietnia 2007, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź: 
W OPOWIEDZIACH Z DNIA 25.04.2007 r. ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT NA DZIEN 22.05.2007 r. 
 

13. Czy załącznik nr 8, przytoczony w punkcie 2.4 SIWZ to jest Ogólna Specyfikacja 
Techniczna? 

 
Odpowiedź: 
Załącznikiem nr 8 jest cała specyfikacja techniczna zawierająca: przedmiar robót, 

dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawierająca zbiory wymagań w zakresie właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
  
Pytania z dnia 27.04.2007 r. 
 

1. W przekazanych przedmiarach robót na wykonanie robót budowlanych dla 
obiektów oczyszczalni – dotyczy reaktorów biologicznych – modernizowanych – 
obiekt 6.1 i 6.2 (2 obiekty) oraz osadników końcowych – obiekt 8.1; 8.2 i 8.3 (3 
obiekty) podano do wykonania ilości robót sumaryczne dla 2 reaktorów 
biologicznych oraz dla 3 osadników końcowych. 
Oferent chciałby opracować swoje kosztorysy ofertowe z podziałem na każdy 
obiekt oddzielnie (osobne rozdziały kosztorysu dla obiektu nr 6.1; 6.2; 8.1; 8.2 i 
8.3). Na wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków stwierdzono różnice 
pomiędzy istniejącymi reaktorami biologicznymi. 
Czy Zamawiający dopuszcza takie opracowanie kosztorysów ofertowych? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby kosztorysy ofertowe były wykonane dla każdego obiektu 

oddzielnie. 
 

2. Ponieważ wg oceny Oferenta przekazany przedmiar robót i podstawy wyceny tam 
przyjęte na roboty budowlane nie do końca wiernie oddaje technologię robót do 
wykonania oferent zwraca się z prośbą o umożliwienie opracowania kosztorysu 
ofertowego metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przez siebie sporządzone 
przedmiary robót na każdy obiekt oddzielnie, przez siebie dobrane podstawy 
wyceny oraz kalkulacje indywidualne. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie opracowanie kosztorysów 
ofertowych? 

 
Odpowiedź: 
Oferent może dopisywać pozycje do przekazanych przedmiarów robót i kosztorysów 

nakładczych o ile zakres zaproponowanych zmian nie jest ujęty w kosztorysach nakładczych i 



przedmiarze robót i uzna, że zaproponowane zmiany są konieczne dla poprawnej wyceny 

całości inwestycji. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstawy wyceny. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kalkulacji indywidualnej tylko i wyłącznie przy 

dopisanych przez siebie dodatkowych pozycjach w kosztorysach i przedmiarach robót. 
 

3. Dokumentacja wykonawcza na obiekt 6.3 – REAKTOR BIOLOGICZNY 
pokazuje taśmy dylatacyjne tylko w niektórych przerwach roboczych. 
Prosimy o odpowiedź na pytanie: 
Czy uszczelnieniu taśmą mają podlegać wszystkie przerwy robocze 
występujące  
w procesie realizacji robót żelbetowych, czy też szczelne mają być tylko 
poszczególne komory. Jeśli tylko komory to prosimy o podanie które operując 
nazwami i skrótami z dokumentacji technicznej?. 

 
Odpowiedź: 
Taśmy w przerwach roboczych muszą być stosowane: 

• W płaszczu zewnętrznym  
• W ścianach oddzielających komory KST od pozostałych komór 

 
4. Po wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków w Pobierowie stwierdzono, iż zbiornik 

6.2 różni się od zbiornika 6.1 grubością ściany wewnętrznej. 
Czy projektant poda rozwiązanie wykonawcze dla tego zbiornika? 

 
Odpowiedź: 
Ze względu na różną grubość ściany pośredniej wystąpi konieczność zmiany długości kotwy 

KT2 pokazanej na rys. 18. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ. 
 

5. Zaprojektowano wzmocnienie ścian zbiorników 6.1 i 6.2 obustronnie po 20 cm , 
nie biorąc pod uwagę faktu występowania: krzywizn, zmian łuku, uskoków, 
odchyleń od pionu jak również faktu technologii układania masy betonowej wg 
receptury B37 W8 F150 mechanicznie pompą  
Uwzględniając powyższe fakty należałoby jeszcze pogrubić ściany co zmieniłoby 
pojemność czynną komór. 
Proszę o stanowisko projektanta w tym temacie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający moze dopuścić takie pogrubienie ścian , jednak zwraca uwagę że zgodnie z 

SIWZ dopuszcza się  zaproponowanie przez wykonawcę innego rozwiązania uszczelnienia 
zbiorników reaktorów . 
Można pogrubić ściany wzmacniające z 20 do 25 cm. Wystąpi konieczność zmian długości 

kotew KT1 i KT2. 
Powyższe  prace  należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ 

    
 Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
Tomasz Bartkowski 

 


