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O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-07-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową
instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:
1.

dla wykonania rzetelnej wyceny likwidacji istniejącego zbiornika na ścieki należy

uzupełnić dane: pojemność użytkowa zbiornika, dokąd wywieźć jego istniejącą zawartość,
wymiary zbiornika wraz z grubością ścian, dokąd wywieźć zdemontowane elementy
zbiornika, czym zasypać miejsce po zbiorniku ?
2.

brak danych dotyczących zagospodarowania ścieków na czas montażu zbiorników

oczyszczalni ścieków, które zlokalizowane są na trasie istniejącej kanalizacji.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
1. Rzetelna wycena winna być wykonana po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie.
Informacje które w sposób wiarygodny można odczytać z dokumentacji to średnica
zbiorników ok. 9,5m. Sa to zbiorniki dla których nie ma danych z archiwalnej
dokumentacji. Zakładamy że są to zbiorniki wylewane, żelbetowe grubość ścianek może
wynosić 35 cm, głębokość nie jest znana.
Co do miejsca wywozu to nie narzucano oferentom miejsca utylizacji. Materiał do
zasypania to w zależności od tego co będzie najtańsze do zdobycia. Materiał nie może
powodować skażenia wód gruntowych i gruntu. Przyjmuje się gruz, żwiry, piaski.

2. Jest to pytanie związane z organizację robót. Każdy oferent może stosować inne
rozwiązanie. Może przetłaczać ze studni pompa do istniejących zbiorników, może
zamontować zbiornik tymczasowy, może wykonać tzw. „bypass” itp.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
Stanisław Kosiński

