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Kołaczkowo, 19.02.2aI9

FEZP.27I.I.2019

wy.rłśNrENIA rnnścr spECyFIKACJI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dlazadaniapn. Przebudowa

i rozbudowa oczyszczolni ścieków w Kołaczkowie - znak sprawy FEZP.27I.I.ż0I9.

W rwiązku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zanówienia, które wpłynęły do Zatnańającego w dniu 14.02.2019, Gmina Kołaczkowo

udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.

z 2018, poz. 1986 ze zm.):

Pvtanie nr 1:

W opisie technicznym oraz na rys. ff Ak44.01, Ak44.02 są stanowiska pomiarowe ścieków

oczyszczonych ze zbiornikami o średnicy wewnętrznej a 2500 i a ż000, natomiast

w przedmiarze w pozycji32 d.2 są studnie o średnicy a 2000, Jakie mają zostać wykonane?

Odpowiedź:

Stanowiska pomiarowe należy wykonać wg opisu i rysunków.

Pvtanie 2:

W przedmiarzę robót brakuje pozycji:

- wykonania stropu zbiornika osadu,

- montażu włazów 0800 i a600 na zbiorniku osadu, i stanowiskach pomiarowych ścieków

oczyszczonych,

- wykonania i montużu przejśó szcze|nych dla zbiomika osadów, bioreaktorów i stanowisk

pomiarowych ścieków oczyszczony ch.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar dla stropu zbiomika osadu wraz zwłazarrń.

Pvtanie nr 3:

Czy przebudowa istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych ograricza się tylko do

wymiany urządzeń technologii, armatury i rurociągów, czy teżna|eży wykonaó w nim roboty
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budowlane? Jeśli tak to proszę o ich opis i wskazanie pozycji przedmiaru gdzie roboty te są

ujęte.

Odpowiedź:

W zbiomiku retencyjnym ścieków należy wykonać demontaz istniejących urządzeń

i rurociągów/armatury technologicznych i montń nowych urządzeń i armatury.

Nie przewi dziano robót budowlanych,

Pvtanie nr 4:

W pozycji 6 d.1 przedmiaru konstrukcyjno budowlanego jest błędna ilość

podkładu z betonu C8/10 pod bioreaktory i zbiornik osadu. Jest 28,97m3, winno byó:

2 zbiomiki * 3,I4*6,3m*6,3m*0,2m + 3,I4*3,4m*3,4m*0 ,2m: 57,II m3.

Odpowiedź:

Właściwa wartość przedmiaru podbetonu - 57,II m3

Pvtanie nr 5:

Brakuje przedmiaru całościowego na fundament pod stanowisko zlewne ścieków dowozonych

i stanowisko mechanicznego podczyszczania ścieków z KS orazpłYę najazdową.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiary dla fundamentów dotyczących: stanowiska zlewnego ścieków

dowożonych, stanowiska mechanicznego podczyszczania ścieków z kanalizacji sanitarnej,

płyty najazdowej.

W trybie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zanawiający zmienia termin składania ofert na dzień

26.02.2019 r. godz.10:00 oraztermin otwarcia ofert na dzteń26.02.20l9 r., godz,10:15.

Ponadto, zmodyfikowano zapisy w SIWZ, tj.

o wykreślono Przedmiar robót w pkt. 14,4.5.

. dokonano zmian w pkt. 19 dopisując pkt. 19.8 i 19.9.

o skorygowano formularz oferty w pkt. 9. dot. wniesienie zńezpieczenia należytego

wykonania umowy z I0 Yo na 5 Yo.

Wszelkie zmiany zaznaczono w SIWZ i formularzu oferry kolorem czerwonym.
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