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WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

  
            Bełchatów,  dnia  19.01.2016 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: „Wykonawca prosi o załączenie kosztorysów w formie edytowalnej  
np. w programie Norma.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia żadnych dokumentów przetargowych w wersji 

edytowalnej. 

 
Pytanie 2: „W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, prosimy o informację, czy należy 
załączać do oferty kosztorysy ofertowe uproszczone, czy wystarczającym będzie załączenie ich 
do umowy?” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Szczegółowe 

kosztorysy wykonawcze Wykonawca winien dostarczyć po podpisaniu umowy,  

a przed rozpoczęciem prac budowlanych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się 
doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego obiektu z zakresu gospodarki 
wodno- ściekowej tj. ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody o dobowej zdolności 
produkcyjnej nie mniejszej niż 12 000 m³.” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym 
okresie minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono budowę, przebudowę lub modernizację co najmniej 
jednego obiektu z zakresu gospodarki wodno – ściekowej tj. ujęcia wody o dobowej zdolności 
produkcyjnej nie mniejszej niż  12 000 m3 lub oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie 
mniejszej niż 7000 m3/dobę.  
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Pytanie 4: „Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się 
doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej oczyszczalni ścieków  
o średniej przepustowości nie mniejszej niż 6000 m³/dobę.” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym 
okresie minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono budowę, przebudowę lub modernizację co najmniej 
jednego obiektu z zakresu gospodarki wodno – ściekowej tj. ujęcia wody o dobowej zdolności 
produkcyjnej nie mniejszej niż  12 000 m3 lub oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie 
mniejszej niż 7000 m3/dobę.  
 

Pytanie 5: „Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych dla materiału 
elastomerowego zastosowanego do izolacji powłokowej wewnętrznej oraz danych 
technicznych dla posadzek przemysłowych utwardzonych powierzchniowo.” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dotychczas nie zostały wykonane żadne izolacje 
powłokowe wewnętrzne. Należy zastosować materiał będący kombinacją żywicy 
epoksydowej i oleju antracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych,  
o właściwościach: 
 Minimalna zawartość rozpuszczalników 
 Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia 
 Wysoka odporność chemiczna 

 na wodę, na ścieki komunalne, 
 średnio agresywne ścieki przemysłowe,  
 rozcieńczone kwasy i zasady,  
 większość soli,  
 tłuszcze,  
 oleje, smary 
 detergenty. 

 Materiał utwardza się również pod wodą, 
W obiekcie piaskownika została wykonana posadzka przemysłowa z betonu zatartego na 
gładko z posypką utwardzającą bez powłoki elastomerowej.  W pozostałych obiektach 
należy wykonać posadzki i powłoki elastomerowe, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wymagana trwałość dla powłoki elastomerowej  min. 10 lat. 
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