
 
 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  tel. 41 275 03 35 
Spółka z o.o. w Starachowicach fax 41 275 03 36 
ul. Iglasta 5  
27-200 Starachowice  e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Starachowice 28.06.2017 r.  

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „"Modernizacja części osadowo-

biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

I 

Pytania z dnia 26.06.2017 r.  

1. Czy zbiornik OKF (po modernizacji ZOP) wymaga usunięcia/ wyczyszczenia ewentualnych złogów 

osadowych? Jeśli tak to jaka jest ich szacunkowa ilość? 

2. Czy istnieje możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika OKF (po modernizacji ZOP) w sposób 

grawitacyjny z retencjonowanych tam osadów przefermentowanych? 

3. Prosimy o wyrażenie zgody na odbycie wizji lokalnej przez przedstawicieli naszej firmy w dniu 

30.06.2017 r. godz. 11:00  

Na które odpowiadamy: 

Zbiornik OKF wymaga opróżnienia. Zamawiający opróżni zbiornik w sposób grawitacyjny z płynnych 

osadów. W zakres prac Wykonawcy należy włączyć oczyszczenie dna zbiornika z osadów stałych, które 

nie zostaną usunięte w sposób grawitacyjny. Szacowana ilość to osad o grubości 0,6m i średnicy 25m. 

Zamawiający nie przewidywał zorganizowania wizji lokalnej obiektów jednak wyraża taką zgodę na 

proponowany termin i jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej 

oczyszczalni ścieków po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: 

Kierownik Wydziału Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków – Piotr Nowak 

tel. 41 274 64 45, kom. 600 225 158 

II 

Pytania z dnia 27.06.2017 r 

Zwracamy się z prośbą o; 

1. Potwierdzenie, iż warunek doświadczenia dotyczący kierownika robót elektrycznych tj: 

„doświadczenie w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi na co najmniej dwóch 

zakończonych kontraktach związanych z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni 

ścieków” został dodany omyłkowo, 

2. Zmianę warunku dotycząc ego kierownika robót elektrycznych 

 

z: 
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-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania robotami  budowlanymi  w  specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci i instalacji elektrycznych; 

-  5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi na co  najmniej  dwóch zakończonych 

kontraktach związanych  z  budową,  przebudową,  lub  modernizacją oczyszczalni ścieków; 

- d oświadczenie w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi na co najmniej dwóch zakończonych 

kontraktach związanych budową,  przebudową,  lub  modernizacją oczyszczalni ścieków. 

na: 

-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci i instalacji elektrycznych; 

-  5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót 

-  doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi na co najmniej dwóch zakończonych 

kontraktach związanych budową,  przebudową,  lub  modernizacją oczyszczalni ścieków. 

 

Na które odpowiadamy: 

Potwierdzamy, że warunek doświadczenia dotyczący kierownika robót elektrycznych tj: 

„doświadczenie w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi na co najmniej dwóch zakończonych 

kontraktach związanych z budową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków” został dodany 

omyłkowo. 

Zmieniamy zapis rozdz. VIII ust. 1 pkt. 1.3 ppkt. 2) lit. c) SIWZ na: 

Kierownik robót elektrycznych – min. 1 osoba posiadająca: 

-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci i instalacji elektrycznych; 

-  5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót 

-  doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi na co najmniej dwóch zakończonych 

kontraktach związanych budową,  przebudową,  lub  modernizacją oczyszczalni ścieków. 

Powyższa zmiana została ujęta w zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz prowadzi do zmiany SIWZ w 

opisanym zakresie.  

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 

<Prezes Zarządu Spółki> 

 

 


