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Wyjaśnienia treści SIWZ - Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:  PROGRAM POPRAWY 
CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Cz ęść I. 1. Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Czarna. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z 
przepompownią sieciową w m. Czarna, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych:  Ogłoszenie nr 556615-N-2017 z dnia 2017-07-25 r., oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego - Gminy Czarna www.czarna.com.pl w dniu 25.07.2017 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego w dniu 25.07.2017 r.  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.) - ZAMAWIAJĄCY informuje, że w dniu 31-07 i 01-08- 2017r. - drogą elektroniczną 
(e-mail), otrzymał wnioski - zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, dotyczące zakresu zamówienia. Treść zapytań 
zamieszczamy poniżej, bez ujawniania źródła zapytań oraz udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi.  

Pytania od Wykonawcy I   

Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna.   

1. Gdzie w przedmiarach ujęto spadki z betonu C16/20, które projektowane są w osadnikach wtórnych? Ilość betonu 
potrzebnego do ukształtowania spadków wynosi 115,24 m3. Proszę o korektę przedmiarów. 

AD 1 - Uzupełniono w załączonym przedmiarze 

2. Gdzie w przedmiarach ujęto zabudowę stacji dmuchaw? Proszę o korektę przedmiarów. 

AD 2 - Uzupełniono w załączonym przedmiarze 

3. Z jakiej klasy betonu projektowany jest fundament pod schody? Brak informacji na ten temat. 

AD 3 - Z betonu C30.37 

4. Czym izolowane jest wnętrze reaktora biologicznego (ściany i płyta denna)? W przedmiarach widnieje Dysperbit, w 
opisie i na rysunkach HYDROSTOP. Proszę o jednoznaczne wskazanie środka do izolacji. 

AD 4 - Izolacja reaktora od wewnątrz Hydrostopem lub środkiem równoważnym 

5. Proszę o informację, jakiej grubości jest styrodur do izolacji ścian żelbetowych zagłębionych w ziemi? W opisie oraz 
w przedmiarze widnieje gr. 10 cm, natomiast na rysunku 15 cm. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości. 

AD 5 - Izolacja ścian zbiornika styrodurem gr 10 cm 

6. Proszę o informację, czego dotyczą pozycje przedmiarowe nr 1.24 “Wyrównanie podłoża zaprawą klejową – płyta 
przekrycia zbiornika”, 1.25 “Malowanie emalią i lakierem epoksydowym powierzchnia pozioma”, 2.26 “Malowanie 
emalią i lakierem epoksydowym powierzchnia pozioma”. Z przedmiarów można wnioskować, że dotyczą one płyty 
przekrycia, natomiast na rysunkach (przekrojach) widnieje zapis “strop żelbetowy zacierany”. Brak informacji o tym 
elemencie w opisie technicznym. Proszę o wyjaśnienie, jak wykończona jest płyta przekrycia zbiornika nr 1 i 2. 

Ad 6 – Należy wykreślić pozycje przedmiaru 1.24,1.25,2.26 należy wykonać” strop żelbetowy zacierany” 

7. Gdzie znajdują się i z czego są wykonane drabiny wewnętrzne pionowe długości 14,8 m i 11,0 m (poz. 1.32 i 2.28)? 
Proszę o informację na ich temat. 



Ad 7 – należy wykreślić pozycje przedmiaru 1.32 i 2.29 – drabiny wewnętrzne nie występują 

8. Gdzie ujęta jest w przedmiarze balustrada dookoła biobloku – wg rysunku BARIERKI NA ZBIORNIKACH? Proszę o 
korektę obmiarów. 

AD 8 - Uzupełniono w załączonym przedmiarze 

9. Gdzie w przedmiarze ujęto kontener przepływomierza? Brak przedmiarów, proszę o korektę. 

AD 9 - Uzupełniono w załączonym przedmiarze. 

 

Pytania od Wykonawcy II   

Część II.  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. 
Czarna, 

 1. Poz. 30 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 10 cm – 84,24 m3, Wg 
Projektu Technicznego gr. podsypki powinna wynosić 15 cm. Proszę o korektę pozycji 
Przedmiarowej 
Ad 1- Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem (gr. 15 cm) 
2. Poz. 70 Rury kanalizacyjne PVC fi 200 – 734 m, wg załączonych profili wychodzi 704 
m. Która ilość jest poprawna? 
Ad 2 - Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem poz. 80 -690,50m 
 
3. Poz. 80 Rury kanalizacyjne PVC fi 150 – 210 m. wg załączonych profili wychodzi 217 
m. Która ilość jest poprawna? 
Ad 3 - Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem poz. 90 - 210,00m (pozostała ilość nie objęta zamówieniem) 
 
4. W załączonym przedmiarze robót brak pozycji na rury kanalizacyjne PE fi 225 – 43,5 m. 
Proszę o wyjaśnienie czy odcinek kanalizacji sanitarnej Si –SR wchodzi w zakres 
przetargu? Proszę o korektę przedmiarów. 
Ad 4 - Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem poz. 70 – 43,50m 
 
5. Poz. 90, 100, 120 – studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, łącznie 28 szt. Wg 
załączonych profili studni PVC jest 34 szt. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiarów. 
Ad 5 - Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem  (pozostała ilość nie objęta zamówieniem) 
 
6. Poz. 110 – studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych – 1 szt. Wg profili są 2 szt. 
(Studnie nr S3 i SR) Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiarów. 
Ad 6 - Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem – 2 studnie 
 
7. Poz. 130 – Rury ochronne PCW fi 110 dwudzielne – 10 m. Wg załączonych profili jest 6 m. Proszę o wyjaśnienie i 
korektę przedmiarów. 
Ad 7- Przyjąć zgodnie z nowym przedmiarem 6 m 
  
8. Poz. 170 - Rury ochronne PCW fi 110 dwudzielne – 9 m. Czy nie jest to powielenie 
pozycji 130? Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiarów. 
Ad 8 - Brak pozycji w nowym przedmiarze , była powielona. 
  
 
9. Proszę o informacje czy można zmieniać, usuwać lub dodawać pozycje przedmiarowe? 
Ad 9 –  Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar  robót ma  jedynie charakter pomocniczy i służy  do 
uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są projekt budowlany, 
projekty wykonawcze i STWiOR. 

Informuję, że nastąpi Zmiana treści SIWZ poprzez: - zamieszczenie dodatkowego przedmiaru robót dla zakresu wykonania Część II. Pkt 
3.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. oraz przedmiaru zamiennego dla Część II pkt 4. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. Nastąpi też zmiana treśc SIWZ 

dotyczącego Wadium oraz załącznika nr 8 Umowa na roboty budowlane – wzór  w § 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY pkt 1. 



Nastąpi również zmiana terminu składania ofert.  

Zamawiający udziela wyjaśnień do których był zobowiązany na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp tj. udzielono odpowiedzi 
(wyjaśnień) na wnioski - zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego do połowy wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

Na podstawie art. 38 ust.la ustawy Pzp, wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęły i będą wpływać po upływie w-w terminu lub 
będą dotyczyć już udzielonych wyjaśnień - Zamawiający pozostawia bez rozpoznania.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosków.  

  

Otrzymują :  
1 x M. Kusek  w UG Czarna, w celu zamieszczenia zmiany treści SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna (BIP) + 2 załącznik: przedmiary 
robót w formacie pdf.  
1 x Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna, 
1x a/a 
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