MINA KRZESZYCE
ul. Skwierzynska 16
66-435 KRZESZYCE
NIP ')QS 000 63 90

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia nr 1

Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.

Krzeszyce, 14.03.201Sr.
Zamawiajqcy informuje, ze stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanq dalej
Pzp) przekazuje wykonawcom trese zapytan do 51WZ wraz wyjasnieniami:
Branza budowlana

1. W dokumentacji budowlanej w pkt. 7.2 jest mowa
w oknach PVC

0

0

nawiewnikach higrosterowanych

wymiarach 110x170. Brak powyzszego w przedmiarach. Prosimy

o potwierdzenie, ze nalezy to wycenie.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy przypomina, iz zatqczone przedmiary robot stanowi q wytqcznie materiat
pomocniczy do okreslenia ceny ryczattowej za wykonanie catosci zamowienia i nie
mogq stanowie jedynej podstawy wyceny.
Nawiewniki nalezy ujqe w cenie ofertowej .
2. (zy pojedyncze naswietla majq bye state tak jak w oknach 110x170? Zapis

0

statych

naswietlach jest w pkt 7.2.

Odpowiedi:
Wykonae zgodnie z rysunkami elewacji.
3. Brak w przedmiarach rozebrania naswietli z luksferow. (zy nalezy to wycenie czy juz
Sq rozebrane. (zy naswietla PV( w miejscach po luksferach majq bye state i jakie majq
miee wymiary?

Odpowiedi:
Nalezy wycenie naswietla zgodnie z opisem wskazanym w poz. 2.1.1. przedmiaru
robot (materiat pomocniczy).
4. (zy sciany powyzej glazury nalezy tylko pomalowae jak to jest

uj~te

w przedmiarach

czy wymagajq one szpachlowania nierownosci?

Odpowiedi:
Nalezy ujqe przygotowanie podtoza i malowanie.
5. (zy obowiqzujq ilosci podane w przedmiarach czy mozna je zmieniaC?

Odpowiedi:
Przedmiary stanowi q wytqcznie materiat pomocniczy. Wykonawca moze w sposob
dowolny kreowae przedmiar oraz obmiar robot.
6. W przedmiarach przy pracach elewacyjnych brak jest wykonania siatki pod tynk
opisanej w punkcie 11 dokumentacji budowlanej (przekroj 5-1) oraz brak jest
naroznikow z kqtownika z siatkq wzmacniajqcych narozniki otworow. Prosimy
potwierdzenie, ze nalezy to wycenie.

0

Odpowiedi:
Nalezy

uwzgl~dnie

wklejenie siatki.

7. W opisie przekroju Sl jest zapis - tynk

zewn~trzny

naprawiony i zagruntowany. Brak

jest w przedmiaraeh naprawy istniejqeego tynku. Jaki ma bye spos6b tej naprawy i na
jakiej

ez~sei

powierzehni elewaeji (%) .

Odpowiedi:
Nalezy skalkulowae napraw~ eatosci tynku z wklejeniem siatki.
8. (zy sciany elewaeji majq pozostae nie ocieplone?

Odpowiedi:
Zam6wienie nie obejmuje docieplenia scian.
9. Jaki tynk eienkowarstwowy na elewaeji naleiy wyeenie: mineralny malowany farb q
silikonowq ezy tynk silikonowy barwiony w masie?

Odpowiedi:
Zamawiajqey dopuszeza oba rozwiqzania jako r6wnowazne.
10. (0 nalezy

uwzgl~dnie

w wyeenie pozyeji 4.1.4 fluatowanie powierzehnP (zy ehodzi 0

gruntowanie przed malowaniem? W dokumentaeji brak mowy na temat fluatowania.
Jezeli nie ehodzi 0 gruntowanie to w jakim eelu jest ta ezynnose i jakim preparatem.

Odpowiedi:
Nalezy wyeenie przygotowanie podtoza pod malowanie powierzehni.
11. (zy zgodnie z pozyejq przedmiaru 4.2.2 gres nalezy utozye na powierzehni 246,Sm2.
(zy we i kanat pomp (la) nie wehodz q w ten zakres prae?

Odpowiedi:
Nalezy ujqe powierzehni~ 246,6 m 2
12. Istniejqea

daeh6wk~

drewniane pod

nalezy rozebrae. (zy nalezy wymienie na nowe taty i kontdaty

daeh6wk~,

bo brak jest

bytaby wskazana bo nalezy utozye
krokwiaeh i nie uda

si~

si~

pozyeji w przedmiarze? Wymiana tat

membran~

paroprzepuszezalnq daehowq na

tego wykonae bez demontazu staryeh tat . (hyba, ie

demontujemy stare taty, zaktadamy
nie wiadomo ezy uda

takie~

membran~

i montujemy ponownie stare taty, ale

to zrobie z uwagi na faktyezny stan tat. Prosimy 0 podanie

prae do wykonania zwiqzanyeh z wymianq daeh6wki.

Odpowiedi:
Nalezy przewidziee konieeznose wymiany tat i kontr tat na eatej powierzehni daehu.
13. Jaki typ nowej daeh6wki nalezy przyjqe do wyeeny:

karpi6wk~

ezy zaktadkowq jak

podaje przedmiar? Kaidy rodzaj daeh6wki ma inny rozstaw tat drewnianyeh.

Odpowiedi:
Naleiy przyjqe

daeh6wk~

eeramieznq zaktadkowq.

14.Daeh kryty daeh6wkq ma miee zamontowanq systemowq

daeh6wk~

z kominkiem

wentylaeyjnym. lie szt takieh daeh6wek naleiy wyeeniC?

Odpowiedi:
1I0se okresla produeent systemu pokrycia. Nalezy przyj,qe minimum 8 szt. po 2 szt. na
potaci, r6wnomiernie roztozone na dtugosei w 2

rz~dzi' e

od kaleniey.

15. Olaezego pozyeja 6.1.1 dotyez(}ea opaski ze zwiru jest zerowa. Powinno bye 98mb jak
w pozyeji nast~pnej, bo grubose zwiru jest 30em (8+22em).

Odpowiedi:
Nalezy wyeenie zgodnie z dokumentaej(} projektow(}.
16. Czy nalezy wyeenie wytazy daehowe? Jezeli tak to ile szt. i jakie wymiary.

Odpowiedi:
Zamowienie nie obejmuje wymiany wtazow daehowyeh.
17. Czy nalezy wyeenie tawy kominiarskie? Jezeli tak to ile szt. i jakiej dtugosei.

Odpowiedi:
Zamowienie nie obejmuje wykonania taw kominiarskieh.
18. l\Ja daehu krytym pap(} s(} dwa wywietrzaki do wymiany jak podaje dokumentaeja ezy
eztery jak podaje przedmiar?

Odpowiedi:
Nalezy uj(}e 4 szt.
Branza sanitarna
19. Prosimy

podanie dtugosei rury nadfiltrowej studni ST 3 On 315mm (na rysunku nr

0

3.1 brak rz~dnyeh).

Odpowiedi:
Otugose podano w projekeie robot geologieznyeh.
20. W

przedmiarze

przy

studni

ST3

brak

jest

odwodnienia

gtowicy

poprzez

odprowadzenie rur(} On 160mm PVC 13,2m i wybudowania studzienki PE On 1000mm
na istn. kanalizaeji (wykopy + montaz ) - pytamy ezy to ujmowae w wyeenie?

Odpowiedi:
Nalezy uj(}e w wyeenie odwodnienie gtowiey studni ST 3.
21. Brak w przedmiarze drabiny - pytamy ezy ujmowae drabin~ i z jakiego materiatu?

Odpowiedi:
Nalezy uj(}e drabin~ dtugosei 2,0 m, stalow(} oeynkowan(}
22. W przedmiarze jest obudowa studni

s13

On 1500mm, natomiast w opisie 2000mm 

pytamy jaka srednica obowi(}zuje? Na rys . 3.1 srednica jest On 2000 natomiast w
zestawieniu materiatow na tym rysunku pokrywa nadstudzienna jest tylko 1800mm a
powinna bye rowna lub minimalnie wi~ksza niz sredniea studni. Prosimy

0

wyjasnienie.

Odpowiedi:
W wyeenie nalezy przyj(}e srednie~ szybu obudowy studni 2000 mm.
23. Brak w opisie i na rysunkaeh z jakiej stali nalezy wykonae zbiorniki na filtry On
1800mm

0

wysokosei 3m w ilosei 5 szt. oraz aeratory dynamiezne Onl000mm w ilosei

2 szt. i jak zabezpieezyc til stal.

Odpowiedi:
Nalezy dostarezyc filtry cisnieniowe oraz aeratory dynamiczne od producentow,
ktorzy posiadaj(} wymagane przep isami eertyfikaty i aprobaty oraz ate sty PZH.

24. Prosimy

potwierdzenie ze do zadania nr 2 nalezy wyeenie zgodnie z przedmiarem

0

dz. 1,2 Obudowa studni 5T 3 oraz dz. 1.3 Pompownia

uj~cia

wody 5T 3.

Odpowiedi:
W eenie ofertowej nalezy wyeenie powyzsze elementu opisane w przedmiarze robot.
25. W przedmiarze pkt 22 jest podana ilose S,Om, natomiast na rys. 3.1 - 9,Om pytamy
jakq dt. rury ttoeznej nalezy

uwzgl~dnic?

Odpowiedi:
W eenie ofertowej nalezy wyeenie powyzsze elementu opisane w przedmiarze robot.
26. W remontowanyeh obudowaeh istn. brak w przedmiaraeh 1 szt sehodow, obsybki
gruntem obudowy studni" i wyrniany kominkow wentylaeyjnyeh - pytamy ezy nalezy
to

uwzgl~dnic?

Odpowiedi:
Powyzsze elementy nie Sq przedmiotem zamowienia.
27. W dokumentaeji teehnieznej wg opisu str. 8 i 9 jest mowa

0

wymianie pompy

armatury w istniejqeej studni nr 2, natomiast w przedmiaraeh brak. Ponadto, ezy
ruroeiqg ttoezny od pompy ma zostae stary ezy wymienie na nowy (w przypadku
wymiany prosimy

0

podanie sredniey i dtugosei rury); gtowiea stara ezy nowa (w

przypadku wymiany prosimy

0

podanie sredniey gtowiey).

Odpowiedi:
Roboty przy

uj~ciu

Nr 2 nalezy wykonae zgodnie opisem zawartym w przedmiarze

robot. Nie przewiduje
28. W przedmiarze - w
a. Sq

uj~te

si~

w~zle

wymiany ruroeiqgu

uj~eia

wody.

wody surowej - doptyw ze studni 5T1A 5T2 5T3:

zawory zwrotne, natomiast w dokumentaeji teehnicznej na sehernaeie

brak zaworow - pytamy, co obowiqzuje?
b. brak w przedmiarze tulei kotnierzowej PE Dnll0 wraz z kotnierzem tqezqeym z
kotnierzem PVC dla kazdej studni.
e. brak ksztaftek tj. trojniki itp.

Odpowiedi:
Przedmiar

stanowi

materiat

pomoeniezy.

Roboty

nalezy

wyeenie

zgodnie

z

dokumentaejq projektowq.
29. Czy agregat prqdotworezy rna bye dostarezony z podwoziem , oraz ezy ma spetnie
norrny 5TAGE 3a na agregaty mobilne?

Odpowiedi:
Agregat prqdotworezy ma bye mobilny oraz spetniae
30. Prosimy

0

norm~

zweryfikowanie wymiarow i masy agregatu

0

5TAGE 3A.

moey 88 kW.

Odpowiedi:
Zamawiajqey dopuszeza

odst~pstwo

w zakresie wymiarow i masy agregatu przy

zaehowaniu parametrow moey i wydajnosei.
31. Prosimy

0

podanie pararnetrow pompy poziomej dla aspiratorow.

Odpowiedi:
Pompa wirowa

0

wale pionowyrn wydajnose q = do 300 I/min i h = do 45.

32. Uprzejmie prosimy

0 udost~pnienie

kosztorysu slepego w formacie .ath.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie dysponuje kosztorysami slepymi w formacie .ath.
33. W

zwiqzku

z szeregiem

wyst~pujqcych

pomi~dzy

rozbieznosci

technicznq a przedmiarami, zwracamy si~ z uprzejmq prosbq

0

dokumentacjq

ponowne zatqczenie

zweryfikowanych i prawidtowych przedmiarow. Umozliwi to ztozenie wszystkim
wykonawcom nalezycie sporzqdzonych ofert - adekwatnych do zakresu przedmiotu
zamowienia. Jako ze w interesie Zamawiajqcego lezy dokonanie wyboru rzetelnie
przygotowanej oferty, uprzejmie prosimy

0

pozytywne ustosunkowanie si~ do naszej

prosby.

Odpowiedi:
Przedmiary robot stanowiq wytqcznie materiat pomocniczy i opisowy. Wykonawca
okresla

cen~

ryczattowq na podstawie catosci opisu przedmiotu zamowienia.

34. Czy Zamawiajqcy uzna za spetnienie warunku udziatu w
rozdz. 6.2 ust. 2 pkt 2.2 lit. C SIWZ dla

Cz~sci

post~powaniu

okreslonego w

2 zadania dot. zdolnosci zawodowych tj.

osob skierowanych do realizacji zamowienia jesli wykonawca wykaze, iz dysponuje

osobq na stanowisku Kierownik Robot elektrycznych i AKPiA :
•

posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z ustawq z dnia
9 maja 2014 r.

0

utatwieniu

dost~pu

do wykonywania niektorych zawodow

regulowanych (Oz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie

wczesniej obowiqzujqcych
obywatelom panstw

przepisow lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane
Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

oraz

Konfederacji

Szwajcarskiej,

z

zastrzezeniem art. 12aoraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (tekst
jedn . Oz. U. z 2016 poz.

290) oraz ustawy

0

zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Oz.U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394) i nalezqcym do wtasciwej Izby samorzqdu zawodowego,
posiadajqcq

doswiadczenie

w

kierowaniu

minimum

dwiema

robotami

budowlanymi jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robot elektrycznych,
obejmujqcymi

budow~

oczyszczalni,

przebudow~

lub

modernizacj~

uzdatniania wody lub innych obiektow gospodarki wodno-sciekowej

0

stacji

wartosci

robot nie mniejszej niz 1000000,00 ztotych brutto kazda?

Odpowiedi:
Na

wst~pie

nalezy podkreslic, iz oceny spetnienia warunkow udziatu w

post~powaniu

zamawiajqcy moze dokonac wytqcznie na podstawie dokumentow ztozonych wraz z
ofertq wykonawcy.

Warunek

dotyczqcy

dysponowania

osobq

na

stanowisko

Kierownik Robot elektrycznych i AKPiA zostat jednoznacznie okreslony w siwz oraz
ogtoszeniu

0

zamowieniu.

y
Stan.isla

