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WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

  
                                   Bełchatów,  dnia  27.01.2016 r.  
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu  nieograniczonego na Kontrakt 10A pn.: „Modernizacja węzła 
przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków  
w Bełchatowie”,  w ramach projektu pn. „Budowa i  modernizacja systemu sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”.  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013  
roku, poz. 907 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i 
prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  
 
Pytanie 1: „Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 11.01.2016, prosimy  
o załączenie przedmiarów robót w formacie „PDF”, (ale nie skanów) lub „ath”, aby można było 
je otworzyć w programie do kosztorysowania, co ułatwi pracę Oferentom.”  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót ani innych dokumentów  
w innej formie niż zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 2: „Pkt 1.6.1 Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia przewiduje urządzenia i 
materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. Z uwagi iż to po stronie Wykonawcy 
będzie ich montaż oraz rozruch oraz zapis: Prace rozruchowe mogą zostać przeprowadzone 
tylko przez specjalistów z firm będących producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych 
przedstawicieli prosimy o podanie nazw Producentów/ Dostawców celem przygotowania 
oferty na ten zakres.” 

Odpowiedź:  Zamawiający podaje w poniższej tabeli nazwy Producentów/Dostawców 
urządzeń, których rozruch może zostać przeprowadzony tylko przez specjalistów  
z firm będących producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli: 

Lp Urządzenia będące w 
posiadaniu Zamawiającego 

Producent Dostawca 

1 Krata panelowo-hakowa FRS 
numer 1726-03;04;05 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

2 Prasopłuczka skratek typ SPW 
200 numer 1726-02 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

3  Agregat hydrauliczny WATZ 
Hydraulik AG 00175 – 15 wraz z 
prasą tłokową hydrauliczną do 
transportu skratek DP 300 
Numer 1726-16 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 
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4 Prasa z systemem płukania 
skratek SPW 300 numer 1726-
06 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

5 Przenośnik wałowy, poziomy 
odwadniający skratki SpF 
numer 1726-07 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

6 Przenośnik wałowy, pionowy 
skratek SF numer 1726-08 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

7 Krata łańcuchowo-zgrzebłowa 
HUR numer 1726-1 
 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

8 Zgarniacz radialny ślimakowy 
części pływających SSR3 nr 
1726-15 

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

9 Piaskownik typ KSF200 ze 
zintegrowanymi płuczkami 
piasku typ TB SWA 10  

FSM Frankenberger 
GmbH & Co KG 

FourEco Sp.J. 
M.Starczynowska 

  
Zamawiający dopuszcza montaż i rozruch  przez innych dostawców pod warunkiem 
posiadania autoryzacji producenta i udzielenia gwarancji na dostarczone  
i zamontowane urządzenia.  
Pytanie 3: „W związku z niezgodnością pkt. 11.2 f oraz 11.6 SIWZ ze znowelizowaną ustawą 
Pzp wnosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez modyfikację w/w punktów adekwatnie do 
znowelizowanej ustawy p z p art. 46 ust 4a o treści: "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 
ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej,  
o której mowa w art 24 ust. 2 pkt 5 lub Informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 
2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej." 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. W IDW pkt 11.6 w Części I IDW w 
punkcie 11.6 Utrata wadium. Dotychczasowy zapis: 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 
 
zastępuje zapisem o następującej treści: 
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„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5.” 
 
Pytanie 4: „Zgodnie z art 151 ust. 3 p.z.p kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Prosimy 
więc o zmianę zapisów SIWZ oraz umowy, gdzie przewidujecie Państwo zwrot kwot po 
upływie okresu gwarancji.” 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:  
1. w Części I IDW w punkcie 12.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

 

dotychczasowy zapis: 

„Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia po odbiorze robót w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przejęciem do eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. 

Pozostała wartość zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na okres trwania 
gwarancji. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji, o której mowa w §13 Umowy.” 

zastępuje zapisem o następującej treści: 
 

„Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia po odbiorze robót w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przejęciem do eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. 

Pozostała wartość zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na okres trwania 
rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady, o której mowa w §13 Umowy.” 
 

2. w Części II Projekt Umowy §10 ust. 4 lit. b) Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy,  
 

dotychczasowy zapis: 

 

„30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.” 

 

zastępuje zapisem o następującej treści: 

 

„30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.” 

 

3. w Części II Projekt Umowy §10 ust. 5 lit. b) Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy,  

dotychczasowy zapis: 
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„niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 
ustanowionej w okresie gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji.”  

zastępuje zapisem o następującej treści: 
 

„niewykorzystana kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”  
 
Pytanie 5: „Oferta musi być złożona w 2 egzemplarzach. Czy kopia może być kserokopią 
oferty.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii oferty potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem. 
 
Pytanie 6: „Prosimy o wykreślenie z projektu umowy w § 1 ust 3 pkt 3.1 f szczegółowy 
kosztorys ofertowy. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie nie widzimy potrzeby 
przedstawiania tego dokumentu Zamawiającemu.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7:. „Wnosimy o zmianę zapisu §12 ust, 1 wzoru umowy o treści: 1.3. odstąpienia od 
Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za która odpowiada Wykonawca,  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust 1”. 
na zapis o treści:  
„1.3. odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust 1 
oraz o zmianę zapisu §15 ust. 1 wzoru umowy o treści: 
Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy” 
na zapis o treści: 
„Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn zawinionych po stronie 
Wykonawcy”. 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z art 471 k.c. dłużnik ponosi odpowiedzialność ze szkody wynikłe  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, będące następstwem 
okoliczności za, które ponosi odpowiedzialność (wyrok KIO z dn. 12.03.2009r. sygn. akt 
KIO/UZP 233/09). Zgodnie z art. 361 k.c. dłużnik ponosi odpowiedzialność tylko za normalne 
następstwa swojego działania i zaniechania. 
Zastrzeżenie przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Jako podstawy do pociągnięcia do 
odpowiedzialności Wykonawcę, oznacza 12 Wykonawca poniesie odpowiedzialność bez 
względu na to, czy owe przyczyny są następstwem okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8:  „Wnosimy o wprowadzenie do §15 wzoru umowy zapisu o następującej treści: 
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„7. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących 
przypadkach: 
a)  opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, określonego w §9 ust 1 wynosi ponad 30 dni, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót i zapłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia” 

 
oraz o wprowadzenie do §12 wzoru umowy zapisu o następującej treści: 
„7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w stosunku do terminu protokolarnego 
przekazania Terenu Budowy, określonego w §3 ust. 1.” 
 
Uzasadnienie: Zamawiający w §16 wzoru umowy umieścił liczne zapisy uprawniające 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Jednakże Zamawiający nie przewidział we wzorze 
umowy tożsamego uprawnienia dla Wykonawcy. Zamawiający bez wątpienia kształtuje treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym treść Istotnych postanowień umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, co Jednakże nie jest równoznaczne z tym, iż postanowienia 
umowy mają być korzystne wyłącznie dla Zamawiającego. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (KIO/ UZP 
1698/10) treść umowy powinna zapewniać równowagę pomiędzy stronami, co nie 
sprzeciwia się naturze stosunku prawnego, ustawie czy taż zasadom współżycia społecznego 
a nałożenie kar umownych ma na celu dyscyplinowanie obu stron do prawidłowego i 
terminowego wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań umownych a to z kolei leży w 
Interesie każdej strony stosunku umownego. Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje również, że 
przepisy prawa zarówno cywilnego jak i prawa zamówień publicznych, nie wprowadzają 
zakazu nakładania pewnych zobowiązań również na Zamawiającego.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9: „ Zamawiający zawarł w warunku udziału wiedza i doświadczenie, że Wykonawca 
wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego obiektu z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej tj. ujęcia wody o dobowej zdolności produkcyjnej nie mniejszej 
niż 12 000 m3. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem ujecie wody?” 
 
Odpowiedź: Pod pojęciem ujęcie wody rozumiemy obiekt lub zespół obiektów,  
z których pozyskuje się wodę z ujęcia głębinowego lub powierzchniowego, które posiadają 
stację uzdatniania wody i urządzenia do dystrybucji wody do sieci wodociągowej. 
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń równoważnych?” 
  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod 
warunkiem zachowania ich parametrów oraz standardów obowiązujących na 
oczyszczalni ścieków w Bełchatowie i nie gorszych niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie 11: „Czy obowiązkiem Wykonawcy będzie osiągnięcie jakichkolwiek parametrów 
fizykochemicznych i technologicznych dotyczących ścieków, osadów, skratek lub innych 
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odpadów? Jeżeli tak to prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie tych parametrów  
i określenie ich żądanych wartości. 
W przypadku określenia parametrów fizykochemicznych i technologicznych dotyczących 
ścieków, osadów, skratek lub innych odpadów, prosimy o potwierdzenie, że urządzenia 
znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego (m.in. kraty, prasopłuczka, zgarniacz radialny, 
pompy, mieszadło, itd.) oraz urządzenia zabudowane przez wykonawcę przerwanego 
Kontraktu 10 (m.in. piaskownik, biofiltr, itd.) spełnią te parametry.” 
 
Odpowiedź: Urządzenia niezabudowane znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego jak 
również urządzenia zabudowane przez Wykonawcę Kontraktu 10 spełniają wymagane 
przez Zamawiającego parametry techniczne co wynika z dokumentacji technicznej 
urządzenia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie osiągnięcie wszystkich parametrów 
określonych w SIWZ, w wydanych przez właściwe organy decyzjach  
i obowiązujących przepisach. 
 
Pytanie 12: „W dokumentacji technicznej znajduje się zapis mówiący o możliwości 
wykorzystania jednego żurawia kolumnowego do obsługi kilku obiektów oczyszczalni oraz że 
ostateczna ilość tych urządzeń zostanie uzgodniona między Wykonawcą,  
a Zamawiającym na etapie realizacji. W celu zachowania konkurencyjności ofert prosimy  
o podanie konkretnej ilości żurawi kolumnowych z informacją czy mają być one stałe czy 
przenośne.” 
 
Odpowiedź: Żurawiki mają być zunifikowane, wykonane w wersji przenośnej dla każdego 
obiektu, w ilości określonej w dokumentacji projektowej,  
 
Pytanie 13:  „Czy Zamawiający przejął od poprzedniego wykonawcy prawa autorskie projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający przejął od poprzedniego wykonawcy materialne prawa 
autorskie do projektu budowlanego i wykonawczego. 
 
Pytanie 14: „Czy Zamawiający zapewnia nadzór autorski projektantów przedmiotowych 
projektów?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zapewnia nadzoru autorskiego. 
 
Pytanie 15: „Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia, armatura i materiały, które zostały 
zabudowane przez wykonawcę kontraktu 10 nie będą podlegały gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Wykonawcę kontraktu 10A.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada gwarancję na urządzenia, armaturę i materiały 
zabudowane przez Wykonawcę Kontraktu 10. 
 
Pytanie 16: „Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia, armatura i materiały będące  
w posiadaniu Zamawiającego, które należy zamontować w ramach zamówienia, nie będą 
podlegały gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę kontraktu 10A.” 
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Odpowiedź: Zamawiający posiada gwarancję na urządzenia, armaturę i materiały , które 
posiada i które należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń. 
 
Pytanie 17: „W związku z zapisem § 2 pkt. 1 a) KARTY GWARANCYJNEJ prosimy  
o udzielenie informacji, jakiego rodzaju wady będą kwalifikowały daną rzecz do wymiany na 
nową, w przypadku dwukrotnego wystąpienia tych wad? 
Prosimy o doprecyzowanie lub wykreślenie powyższego zapisu gdyż pozostawienie go  
w tej postaci powodować będzie konieczność uwzględnienia w ofercie znacznych kosztów z 
niego wynikających?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie 18: „Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca kontraktu 10A nie będzie 
odpowiedzialny za przyjęte w Kontrakcie 10 rozwiązania technologiczno - techniczne 
wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że za rozwiązania projektowe zawarte  
w dokumentacji projektowej odpowiada projektant.  
Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ Część II Projekt umowy § 2 pkt 16 „Wykonawca 
oświadcza że zapoznał się z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, w tym  
z projektami wykonawczymi oraz że uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji 
przedmiotu zamówienia.” Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych prac  
w ramach Kontraktu 10A, zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę oraz za uzyskanie wymaganych parametrów techniczno - 
technologicznych określonych w  SIWZ Kontraktu 10A. 
 
 
Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zasuw klinowych w zamian za zasuwy 
nożowe zaprojektowane jako zabudowane w ziemi?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 20: „Jakim kablem (5 x 25mm2 czy 5 x 35mm2) zasilana będzie z rozdz. 11SZ02 
rozdzielnica B307SZ01 (błędnie użyta nazwa B308SZ01) przy pompowni filtratu? - 
rozbieżność między opisem i schematem w Tomie IX/4 i schematem w Tomie VI/5?” 
 
Odpowiedź: Rozdzielnicę B307SZ01 należy zasilić kablem YKY 5 x 35 mm2. 

 
Pytanie 21: „Jakim kablem (4 x 120mm2 czy 4 x 150mm2) zasilana będzie rozdzielnica 
B020SZ01 z istniejącego złącza kablowego SKV-4/4? - rozbieżność między opisem  
i schematem.” 
 
Odpowiedź: Rozdzielnicę B020SZ01 należy zasilić kablem YKY 4 x 150mm². 
 
Pytanie 22: „Dla jakiej instalacji przeznaczona jest „Szafa sterownicza” ujęta w poz. 137 Tabeli 
nr 3: zestawienie niezabudowanych urządzeń i materiałów? Szafa nie posiada identyfikatora.” 
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Odpowiedź: Szafa przeznaczona jest do urządzeń piaskownika. 
 
Pytanie 23: „Czy nie przewiduje się zasilania rezerwowego dla złącza B301SK01 przy 
piaskowniku? Prosimy o potwierdzenie, że w rozdzielnicy głównej RG nn jest przygotowane 
pole odpływowe (lub pola odpływowe, jeśli będzie zasilanie rezerwowe) dla zasilania ww. 
złącza B301SK01.” 
 
Odpowiedź: Projektowane złącze kablowe B301SK01 posiada jedno zasilanie.  
W rozdzielnicy głównej RGnN sekcja II należy zabudować podstawę bezpiecznikową  
o prądzie znamionowym In = 400A.  
 
Pytanie 24: „W jaki sposób zasilone zostaną nagrzewnice w budynku krat i nagrzewnica dla 
wiaty kontenera skratek? W rozdzielnicy B020SZ01 przewidziany jest jeden odpływ dla 
centrali grzewczej.” 
 
Odpowiedź: Projektowane nagrzewnice zgodnie z wytycznymi technologii należy zasilić z 
jednej centrali grzewczej (szafka i okablowanie w dostawie  
z nagrzewnicami). 
 
Pytanie 25: „Proszę o potwierdzenie ilości przewidzianych detektorów gazów (po jednym 
metanu i siarkowodoru) w budynku krat i piaskownika. Brak w projektach lokalizacji modułów 
MD2 i detektorów.” 
 
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. Zamawiający wskaże miejsce lokalizacji 
modułów MD2 w trakcie realizacji robót. 
 
Pytanie 26: „Dla części obiektów zaznaczone zostały strefy 2 zagrożenia wybuchem. Proszę o 
potwierdzenie, że przewidziane przez projekty do zabudowania w tych strefach urządzenia i 
aparaty w wykonaniu zwykłym mogą tak zostać zabudowane.” 
 
Odpowiedź: W strefach zagrożenia wybuchem należy instalować urządzenia przeznaczone 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 
 
Pytanie 27: „Czy nie przewiduje się montażu oświetlenia zewnętrznego dla nowych obiektów i 
ciągów komunikacyjnych? Projekty nie zawierają takich instalacji.” 
 
Odpowiedź: Instalacje oświetlenia zewnętrznego dla nowych obiektów i ciągów 
komunikacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 28: „Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia i skalę jego trudności wynikającą z 
konieczności dokończenia robót po poprzednim wykonawcy, jak również ze względu na 
możliwość przedłużania się czynności rozruchowych i procedur związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, zwracamy uwagę na potrzebę wydłużenia terminu zakończenia 
przedmiotu zamówienia przynajmniej do 31.10.2016 r.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 29: „Czy Zamawiający jest w posiadaniu nagrań inspekcji telewizyjnej odcinków kanałów 

przeznaczonych do renowacji?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada nagrania z inspekcji wykonanej dnia 29.04.2015r. dla 
odcinków o łącznej długości ok. 100 m. Zamawiający nie posiada nagrania  
z inspekcji odcinka od komory rozdziału do budynku krat. 
 
Pytanie 30: „Prosimy o potwierdzenie, że odcinki przeznaczone do renowacji są drożne i ich stan 

kwalifikuje się do bezwykopowej renowacji.” 

 
Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego odcinki  przeznaczone do renowacji są drożne. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy odcinek kanału przeznaczony do renowacji celem 
stwierdzenia drożności kanałów. Stan techniczny kanału został opisany w SIWZ. Po 
stronie Wykonawcy będzie podjęcie decyzji czy cały odcinek dł. 110 m podda renowacji 
metodą bezwykopową, czy też część wykona metodą wykopową aby zachować odpowiedni 
spadek kanału.   
 
Pytanie 31: „Czy w przypadku załamania przewodów, zmiany średnicy na pewnej części odcinków 

podlegających renowacji lub innych zmian w przebiegu lub stanie kanałów, które uniemożliwią ich 

bezwykopową renowację Zamawiający uzna naprawę takiego miejsca za roboty dodatkowe, za które 

wypłaci stosowne wynagrodzenie?” 
 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i wykonaniem renowacji. 
 
Pytanie 32: „Jakie licencje oprogramowania zainstalowane są w istniejącym systemie SCADA 
Oczyszczalni? Ile zmiennych pozostaje do wykorzystania w ramach tych licencji?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wolnych zmiennych do wykorzystania. Wykonawca 
winien zakupić licencje na cały zakres realizowanej inwestycji. 
 
Pytanie 33:  „Kanalizacja teletechniczna od strony zachodniej, tj. od pompowni obiekt nr 5 aż 
do okolic budynku POR (obiekt nr 17) biegnie po trasie pokrywającej się z trasą ułożonych 
kabli 15kV, bez zachowania wymaganych odstępów. Czy ta ma zostać zamontowana? Na części 
załomów kanalizacji teletechnicznej nie przewidziano studzienek kablowych (projekt 
budowlany), czy należy je uwzględnić w wycenie?” 
 
Odpowiedź: Kanalizację teletechniczną należy wycenić i wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą.  
 
Pytanie 34: „W projekcie budowlanym brakuje części kanalizacji teletechnicznej (do stacji 
zlewczej ścieków przemysłowych, SK6 do SK9), jest natomiast w projekcie wykonawczym. Czy 
będzie realizowany? W projekcie nr XV/2 dla „Sieci instalacji nieprzypisane do obiektów, 
międzyobiektowe" - Projekt wykonawczy - Branża AKPiA - inst. zewnętrzne automatyka i 
sterowanie przywołany jest rysunek nr 049-BEVX-002 Plan kanalizacji teletechnicznej, którego 
nie znajdujemy w udostępnionych zasobach. Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie można go 
znaleźć.” 
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Odpowiedź: Odcinek SK6 – SK9 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.  
W projekcie wykonawczym nr XV/2 omyłkowo przywołano rysunek nr 049-BEVX-002. Plan 
kanalizacji teletechnicznej znajduje się w Części IIIA - DP2 - PW (projekty wykonawcze) w 
pliku pn. PW_Sieci_nieprzypisane_Elektryka, na rysunku  
nr 049-BE15-001. 
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