
 

Przywidz, dnia 23.04.2020r. 
Nr sprawy GK.Z.271.4.2020 
 
 
          Wykonawcy 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA – Zestaw nr 3 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.„ „„BUDOWA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 5200 RLM DLA AGLOMERACJI PRZYWIDZ – DOKOŃCZENIE 

REALIZACJI”” 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na 
skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 

Pytanie nr 1  
W dokumentacji przetargowej Zamawiający umieścił dokument : Zmiany do projektu-rewizje-
wyjaśnienia Zamawiającego. 
Prosimy o potwierdzenie, że ustalenia dotyczące zmian nieistotnych i sposobu wykonywania 
elementów robót zawarte w tym dokumencie, maja charakter nadrzędny nad pozostałą 
dokumentacją przetargową i będą wiążące podczas wykonywania robót. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający potwierdza że ustalenia dokumentu "Zmiany do projektu, rewizje - wyjaśnienia 
zamawiającego"  są wiążące podczas wykonywania robót i maja nadrzędny charakter w stosunku do 
zapisów projektu i specyfikacji. 
 
Pytanie nr 2  
W dokumentacji przetargowej SIWZ cz.V Warunki udziału w postepowaniu p.2.3 Zdolności 
technicznej i zawodowej, Zamawiający wskazuje, ze warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy to w tym okresie , wykonał inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
- minimum 2 inwestycje o wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto każda, lub  
- jedną inwestycję o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto; 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: 
- jedną osobę na stanowisko Kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu (wraz z koordynowaniem) lub 
nadzorowaniu robót co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej jak 3 mln zł 
brutto, polegającej na wykonaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
 
 
 
 



 

 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający uzna warunek p.2.3 Zdolności technicznej i zawodowej za spełniony jeśli wykonawca 
skieruje - jedną osobę na stanowisko Kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów , minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu ( wraz z koordynowaniem ) 
lub nadzorowaniu robót co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 3 miliony 
brutto, polegającej na wykonaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 
 
Pytanie nr 3 
Zgodnie z dokumentacją przetargową w zakres rzeczowy zamówienia wchodzi: 
-dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowe 50 ton o długości 16 m i szerokości 3 m, 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem objęta jest tylko dostawa wagi jako urządzenia 
wolnostojącego bez konieczności jej wbudowania. Wbudowanie urządzenia może wiązać się z 
koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 
 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający potwierdza że zakresem objęta jest dostawa montaż i uruchomienie wagi najazdowej 
jako urządzenia wolno stojącego bez konieczności jego wbudowania.   
 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie zakresu oraz załączenie projektu dotyczącego naprawy drogi dojazdowej, o której 

mowa w przedmiarze pod pozycją nr 9. 

Odpowiedź nr 4 

W roku 2019 została wykonana nowa droga dojazdowa do oczyszczalni w klasie KR1. Z uwagi 

na duży ponadnormatywny spodziewany ruch ciężkich pojazdów w trakcie prowadzenia robót, 

Wykonawca w powinien ująć w cenie odtworzenie drogi do stanu z przekazania placu budowy 

w przypadku jej uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych przez pojazdy budowy.  

Pytanie nr 5 

Prosimy o podanie zakresu oraz załączenie projektu dotyczącego rowu odwadniającego dla budynku 

od strony skarpy, o której mowa w przedmiarze pod pozycją nr 11.   

 

Odpowiedź nr 5 

Z uwagi na istniejący, naruszony w trakcie prowadzenia poprzednich robót, układ 

odwodnieniowy terenu należy przewidzieć jego odtworzenie w postaci rowu otwartego z 

odprowadzeniem powierzchniowym w grunt w granicach działki po południowej i wschodniej 

stronie budynku socjalno-technologicznego   

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczące wagi elektronicznej przenośnej celem 

przygotowania prawidłowej wyceny: 

- czy waga ma być legalizowana czy nielegalizowana 

- czy miernik ma być na słupku przy wadze? 



 

- czy z miernika ma być przygotowane np. wyjście do komputera RS232? 

- czy waga ma być ze stali nierdzewnej, czy malowana proszkowo blacha ryflowana? 

- jaki ma być wymiar szalki 

Odpowiedź nr 6 

 - waga ma być legalizowana  
- miernik ma być na słupku przy wadze, 
- czy z miernika ma być przygotowane np. wyjście do komputera RS232? – tak  

- czy waga ma być ze stali nierdzewnej, czy malowana proszkowo blacha ryflowana? – dopuszcza się     

   blach malowana proszkowo nie ryflowana, 

- jaki ma być wymiar szalki – min 1m x 1m 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wagi samochodowej celem      

        przygotowania prawidłowej wyceny:  

        -  czy waga ma być zagłębiona czy najazdowa? 

        - czy do wagi ma być dołączone np. oprogramowanie wagowe, czy jakiekolwiek systemy  

          sterujące ruchem na wadze, światła, szlabany? 

         - w jakie dodatkowe akcesoria poza miernikiem wagowym ma być wyposażona waga 

           np. wyświetlacz zewnętrzny, drukarka, terminal samoobsługowy ważenia?  

         - jaka będzie odległość wagi do pomieszczenia biurowego, w którym ma znajdować się 

           miernik wagowy (czy Inwestor przewiduje takie pomieszczenie) 

 

Odpowiedź nr 7 

        -  czy waga ma być zagłębiona czy najazdowa? - najazdowa 

        - czy do wagi ma być dołączone np. oprogramowanie wagowe, czy jakiekolwiek systemy  
          sterujące ruchem na wadze, światła, szlabany? - Oprogramowanie – tak, systemy  

        sterujące ruchem na wadze, światła, szlabany  - nie 

         - w jakie dodatkowe akcesoria poza miernikiem wagowym ma być wyposażona waga 

           np. wyświetlacz zewnętrzny, drukarka, terminal samoobsługowy ważenia? miernik  

             wagowy wyświetlacz zewnętrzny 

         - jaka będzie odległość wagi do pomieszczenia biurowego, w którym ma znajdować się 

           miernik wagowy (czy Inwestor przewiduje takie pomieszczenie) - Inwestor nie przewiduje  

            specjalnego pomieszczenia. 

 

Pytanie nr 8  

Co należy uwzględnić w ofercie? Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych opisane  w 

Projekcie wykonawczym – Architektura w pkt. 2.9.21 czy wyposażenie opisane   w załączniku 

„Budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM dla Aglomeracji Przywidz – dokończenie” –opis 

wymaganego wyposażenia - punkt C.  

Odpowiedź nr 8  

Opisy niezbędnego wyposażenia należy traktować wzajemnie uzupełniająco 

 

 



 

 

Pytanie nr 9  

 Jeżeli w zakres zamówienie wchodzi wyposażenie opisane w pkt. 2.9.21 Projektu wykonawczego, 

to prosimy o podanie parametrów i wymiarów szafy do suszenia odzieży  i obuwia. 

Odpowiedź nr 9 

       Szafa typu SSO 100 lub równoważna o wymiarach  800 x 600 x 1825  szer. x gł. x wys. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o zamieszczenie zestawienia sprzętu BHP i PPOŻ, w który  należy wyposażyć obiekty 

oczyszczalni ścieków. W dokumentacji projektowej brak jest opisu przedmiotowego 

wyposażenia.  

Odpowiedź nr 10 

W ramach  opracowanej przez wykonawcę ( zgodnie z SIWZ I wzorem umowy ) instrukcji BHP 
i p.poż. oraz dokumentacji ewakuacji i etatyzacji sprzętu p.poż. wraz z uzyskaniem 
zatwierdzenia przez KPSP, Wykonawca będzie zobowiązany  przewidzieć ilości i 
rozmieszczenie sprzętu BHP i P.Poż . 

 
Jednak Wykonawca powinien wyposażyć oczyszczalnię w sprzęt ratunkowy i ochron osobistych, 
co najmniej wg poniższej listy : 

 koło ratunkowe z linką (rzutką) – 2 szt.wraz z stojakami ,  

 aparat tlenowy,  

 detektor przenośny gazów niebezpiecznych 1 szt.,  

 maska Mc-1,  

 rękawice ochronne 10 par,  

 okulary przeciw odpryskowe 5 par,  

 obuwie ochronne, dla 3 osób 

 drabina strażacka 8m,  

 apteczka podręczna z wyposażeniem,  

 lampa kanałowa na baterie. 

 
Minimalny wykaz sprzętu pożarowego: 
pomieszczenia technologiczne 

 gaśnica proszkowa 12 kg - szt. 2 

 koc pożarowy - szt. 1 

 pomieszczenia biurowe i socjalne zgodnie z opracowaną instrukcją  

pozostałe zgodnie z zaakceptowana instrukcją i wymaganiami ppoż. 
 
 

Dokonane zmiany skutkują zmianą treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


