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  Józefów, 10.11.2021 r. 

HJ/ZPS/5/2021 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Budowa zbiorników retencyjnych na ścieki oczyszczone 

wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Oczyszczalni Ścieków                    

w Józefowie.” na podstawie Regulaminu wewnętrznego Spółki. 
 

Odpowiedź na pytania do SWZ 

 

Pytanie 1 

W skład dokumentów przetargowych załączonych na stronie Zamawiającego wchodzi m.in.  

PFU, którego zapisy nie mają zastosowania – nie są adekwatne do zakresu przewidzianego 

do wykonania w ramach kontraktu. Dotyczy to przede wszystkim wymogów dotyczących 

rozruchu – zgodnie z nimi np. Wykonawca po zakończeniu prac  rozruchowych musi 

wykonać badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów w ilości oraz zakresie 

określonym w PFU. Prosimy o  potwierdzenie , że tego typu zapisy , z uwagi na brak 

ingerencji Wykonawcy w część technologiczną oczyszczalni, nie obowiązują w tym 

postępowaniu przetargowym i nie będą  wchodzić w zakres Kontraktu. 

 

Prosimy o skorygowanie w/w Programu FU (w szczególności w zakresie wymogów 

rozruchowych i odbiorowych oraz efektu końcowego inwestycji)  i dostosowanie go do 

wymaganego zakresu robót. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy PFU do stosowania w zakresie jaki obejmuje Projekt techniczny., tj. bez ingerencji           

w część technologiczną oczyszczalni. 

 

 

Pytanie 2  

Załączony przedmiar nie zawiera całości niezbędnych prac i materiałów przewidzianych        

w projekcie technicznym – brak m.in.  pomp z orurowaniem i armaturą,  przepływomierza       

z  armaturą, rozdzielnic, szafek sterowniczych itp. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru            

w szczególności ze względu na zapisy SWZ  - pkt 14.6 f.i g. lub rezygnację z konieczności 

załączania kosztorysu ofertowego na etapie przetargu. Wymóg złożenia kosztorysu 

ofertowego proponujemy przesunąć na etap po wyborze Wykonawcy przed podpisaniem 

umowy. 

 

Odpowiedź:  

a) Dokumentację przetargowa uzupełniono o Przedmiar  na dostawę technologii                    

i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem. 

b) Zamawiający nie rezygnuje z konieczności dostarczenia kosztorysu ofertowego na etapie 

przetargu. 
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Pytanie 3 

Prosimy o informację jakie wymiary wewnętrzne powinna mieć komora retencyjna – ob. 15. 

Czy Wykonawca ma wykonać komorę zgodnie z opisem projektu technicznego na str. 9 

(H=3,5m , D=3,0m) czy też zgodnie z rysunkiem „TE02 A2.pdf” (H=3,35m , D=3,2m)? 

 

Odpowiedź: 

a) Zbiornik retencyjny Ob. 14  H=5,0m, D=3,2m  wykonywany na podstawie  rys. TE01.A2 
projektu technicznego -  uzupełniono w  dokumentacji  przetargowej. 

b) Zbiornik retencyjny Ob. 15  H=3,35m, D=3,2m wykonywany na podstawie rys. TE02.A2 
projektu technicznego 

 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania wewnętrznych powłok 

ochronnych betonu w studniach – ob. 14, 15, So4, Spo2? Jeśli tak, to prosimy o specyfikację 

powłok. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wykonania wewnętrznych powłok betonu w studniach. 

Zastosowany beton ma spełniać wymagania gromadzenia i przepływu ścieków 

oczyszczonych. 

 

  

Pytanie 5 

Prosimy o wykreślenie z par. 17 pkt 9 wzoru umowy odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

dokumentacji projektowej. Nie ma to zastosowania w niniejszym kontrakcie analogicznie do 

skreślonego par. 19. 

 

Odpowiedź: 

W par.17 pkt. 9 projektu umowy do wykreślenia słowa „…dokumentacji projektowej oraz …” 

 

  

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie Decyzji 1322/2021 z dnia 2021.08.31 

 

Odpowiedź: 

Uzupełniono dokumentacji przetargową o Decyzję 1322/2021 z 2021.08.31. 

 

 

Roman Churski 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. 
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