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Starachowice 13.07.2017 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: 

Pytanie 1 

Częścią materiałów przetargowych, zamieszczonych na stronie Zamawiającego są przedmiary w wersji 

PDF. Dla ułatwienia dokonania wyceny robót, prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 

przedmiary w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie przedmiary w wersji edytowalnej wraz z podstawą wyceny 

(KNR). 

 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 28.06.2017 r. dotyczącej wizji lokalnej oraz z planowaną 

przez nas wizyta na Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach w dniu 5.07.2017 r., zwracamy się do 

Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć podczas wizji lokalnej. 

Z informacji pozyskanej od Kierownika Oczyszczalni taka zgoda jest wymagana. 

Odpowiedź 

Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć podczas wizji lokalnej po uprzednim podpisaniu oświadczenia 

o wykorzystaniu zdjęć wyłącznie do sporządzenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Oświadczenie przegotowuje zamawiający.  

 

Pytanie 3 

W związku z wyrażeniem zgody na wizje lokalna zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody 

na fotografowanie obiektów oczyszczalni ścieków. 

Odpowiedź  

Zawarta w odpowiedzi na pyt. nr 2 
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Pytanie 4 

Zgodnie z SIWZ jedno z kryteriów oceny ofert to „Kryterium II – Okres gwarancji”. W ramach tego 

kryterium jeżeli Wykonawca zdeklaruje 84 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma 

przy ocenie 30 pkt. Przy zaoferowaniu gwarancji na okres 60 miesięcy oferta Wykonawcy otrzyma 0 

pkt. 

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu gwarancji, której okres podlega ocenie. Wniosek swój 

motywujemy tym, że żaden z producentów urządzeń nie daje tak długiej gwarancji na swoje 

urządzenia. Producenci i dostawcy urządzeń oferują standardowo gwarancję na okres 24 miesięcy, a 

co niektórzy maksymalnie do 60 miesięcy. Próba uzyskania gwarancji na tak długi okres (84 miesiące) 

wiąże się z odmową złożenia oferty przez dostawców lub znaczonego podwyższenia wartości 

przedstawianej oferty. Złożenie tak długiego okresu gwarancji spowoduje, że Wykonawcy chcąc 

uzyskać maksymalna liczbę punktów w tym kryterium „Okres gwarancji”  będą zmuszeni znacznie 

podwyższyć wartość swojej oferty. 

Odpowiedź 

Nie wyrażamy zgody na powyższą zmianę. Jednym z kryteriów oceny jest okres gwarancji w randze 

30%. Wyłączając z gwarancji maszyny i urządzenia, kryterium to nie będzie miarodajne i skutkować 

może brakiem możliwości oceny ofert. Celem Zamawiającego jest  zastosowanie maszyn i urządzeń, 

których jakość optymalnie zmniejszy ryzyko Wykonawcy jak i  Zamawiającego z tytułu ewentualnych 

napraw.  Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy w cenie obowiązani są przewidzieć ewentualne  ryzyko  

Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

zgłaszania wad. 

 

Pytanie 5 

W przypadku bardzo długiego okresu gwarancji, wg wymagań SIWZ jest to 60-84 miesiące, następuje 

naturalne zużycie części i elementów maszyn, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty 

ich wymiany. 

Odpowiedź 

W okresie gwarancji wszelkie koszty utrzymania sprawności maszyn i urządzeń pokrywa Wykonawca 

 

Pytanie 6 

Czy do kosztów gwarancyjnych należy doliczyć również koszt części zamiennych, części naturalnie 

zużywających się, materiałów, mediów, które są wymieniane podczas takiego przeglądu? 

Odpowiedź 

Zawarta w odpowiedzi na pyt. nr 5 

 

 

 



 
 
 
Pytanie 7 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie/wyjaśnienie zapisów dokumentacji STWIORB i części 

rysunkowej projektu wykonawczego. 

W dokumencie STWIORB ST-05.01 Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.6. Mieszadło do 

wymieszania komory ZKF, ppkt. Prostokątna płyta montażowa widnieje zapis” 

„ – Prostokątna płyta montażowa jest stosowana celem zabezpieczenia sprawnego i skutecznego 

montażu mieszadła. Prostokątna płyta montażowa pozwala na ewentualny demontaż mieszadła bez 

konieczności opróżnienia zbiornik.  – Wymiary prostokątnej płyty montażowej: 4200 x 1200 mm” 

Natomiast w części rysunkowej płyta montażowa ma kształt koła oraz wymiar fi+260 cm, co przeczy 

zapisowi STWIORB dot. kształtu, wymiarów oraz możliwości demontażu mieszadła bez konieczności 

opróżniania zbiornika. 

Odpowiedź 

Prostokątna płyta montażowa została w specyfikacji opisana omyłkowo. Rozwiązanie zamontowania 

mieszadeł zgodnie z branżową dokumentacją techniczną. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 i 4 . W związku z koniecznością finansowania inwestycji przez 

Wykonawcę prosimy o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansujących 

Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

Pytanie 9 

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 7. W literach b) i c) postanowienia są sprzeczne. Literze b) nie ma 

dokładnego terminu na usunięcie wady, w literze c) pojawia się termin 48h na usunięcie wady. Prosimy 

o ujednolicenie zapisów. 

Odpowiedź 

§ 11 ust. 7. lit c) dotyczy wyłącznie awarii maszyn i urządzeń. Zapis zostanie doprecyzowany przed 

podpisaniem umowy. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy wzoru umowy § 13. Brak wyznaczonego limitu kar umownych. Prosimy o wprowadzenie limitu 

do poziomu 10% wynagrodzenia umownego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 



 
 
 
Pytanie 11 

Dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 2 cyfra 2). Brak dolnej granicy wartości zajęcia majątku Wykonawcy 

uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Prosimy o wprowadzenie limitu wartości 

zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę  500 tys. Lub więcej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 2. Umowne prawo odstąpienia jest sprzeczne z art. 395 § 1 Kodeksu 

cywilnego, gdyż umowa nie określa terminu, w ciągu którego można wykonać prawo odstąpienia. 

Odpowiedź 

 

§14 ust. Otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w okresie jej trwania tj. do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdy:” 

 

 

Pytanie 13 

Dotyczy wzoru umowy §14 ust. 5. Brakuje regulacji dotyczącej objęcia inwentaryzacją urządzeń i 

sprzętu zakupionego/zamówionego dla realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia się przez 

Zamawiającego z Wykonawcą za ten sprzęt/ urządzenia po odstąpieniu. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 

§14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, urządzeń i sprzętu zakupionego 

przez Wykonawcę wg stanu na dzień odstąpienia oraz szczegółową dokumentację geodezyjną pod 

groźbą kary, o której mowa w § 13 ust 1 pkt 3. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zakupiony sprzęt i urządzenia w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia  

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

Pytanie 14  

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zawarty w § 3 ust. 23 zapis „w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych” – teren budowy z istoty bycia terenem budowy jest terenem zamkniętym i 



 
 
 
niedostępnym dla osób nieuprawnionych. Czy Zamawiający wymaga, aby był o teren publicznie 

dostępny, czy przez teren planowany jako teren budowy przebiegają szlaki komunikacyjne? 

Odpowiedź 

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się drogi wewnętrzne, które z uwagi na konieczność wjazdów 

pojazdu asenizacyjnego, pojazdów odbierających osad muszą pozostać w stanie zabezpieczającym 

komunikacyjność.  

Zapis umowy dotyczy również terenu przyległego do terenu budowy tj. dróg przyległych do terenu 

oczyszczalni.  

 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści uzupełnienie zapisu zawartego w § 11 ust. 7 pkt c) poprzez: „w ciągu 48 

godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem czasu przypadającego w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 

od pracy) wad przedmiotu umowy”? Wykonawca wskazuje, że w wielu przypadkach niemożliwe będzie 

dotrzymanie terminu liczonego bez dodanego zapisu – np. w przypadku zgłoszenia usterki dnia 24.12 

o godzinie 16.00, termin upływałby 26.12 o godzinie 16.00, czyli całość terminu przypadnie w okresie 

ustawowo wolnym od pracy. Taka sytuacja faktycznie uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę 

swojego zobowiązania, bo o ile może zapewnić dyżur swoich pracowników, to nie ma wpływu na inne 

podmioty, których udział może być konieczny (np. dostawcy części zamiennych do urządzeń). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowa specyfikację „innych zobowiązań Wykonawcy”, o których mowa 

w § 13 ust. 1 pkt 2), wskazując że takie określenie kary umownej nie spełnia wymogów prawnych – w 

istocie jest blankietową zgodą na dowolne karanie Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Sformułowanie dotyczy „innych zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z umowy” co jest możliwe do określenia nie jest zatem zgodą blankietową.  

 

Pytanie 17 

W STWIOR – 06.03 Stacja Kogeneracji z kotłownią, sieć cieplna pkt 5, ppkt 5.5.1. Agregat kogeneracyjny 

w obudowie dźwiękoizolacyjnej, Zamawiający opisał agregat oparty o model silnika, który obecnie nie 

jest możliwy do zamówienia, ponieważ został on wycofany z produkcji. 

Producent tego silnika zakończył na początku tego roku przyjmowanie na niego zamówień. 

Zamówienia można było składać tylko i wyłącznie do końca marca 2017. Produkcja jest prowadzona 

tylko do końca roku 2017, tylko dla zamówień złożonych w w/w wymienionym terminie. Zatem nie ma 

możliwości zakupu nowego silnika od jego producenta. 

Wobec powyższego żaden z wykonawców nie będzie w stanie złożyć oferty zgodnej z SIWZ w zakresie 

agregatu kogeneracyjnego. Oczywiście wyłączając sytuację, gdy potencjalny wykonawca lub 



 
 
 
podwykonawca powziął wiadomość o powyższym postępowaniu przed jego wszczęciem i zakupił w/w 

silnik (zamówienie silnika wiąże się praktycznie z obowiązkiem jego zakupu). 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego tj. zastosowania w zespole 

kogeneracyjnym silnika innego producenta, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów takich jak: 

moc elektryczne i ciepłownicza, sprawność elektryczna i ciepłownicza, zużycie paliwa na poziomie nie 

gorszym niż opisany w SIWZ? 

Odpowiedź 

Tak.  Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 16 SIWZ. 

 

Pytanie 18 

Na rysunku (Nr projektu 172/PW/K-1/14 rew. 01 rys. nr 2) Projektu Wykonawczego, branży 

konstrukcyjnej pokrycie dachu obiektu ZKF określono jako „warstwa ochronna”.  Prosimy o informację 

jakim materiałem będzie pokryta izolacja termiczna (wykonana natryskowo gr. 20 cm) na dachu ZKF-

ów? 

Odpowiedź 

Na powierzchnię pianki należy zastosować powłokę odporną na działanie promieni UV np. farbę 

ochronną 

 

Pytanie 19 

STWiORB 05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE;  ST-05.03.  Roboty rozruchowe;  pkt. 5.8.2 Sprzęt 

eksploatacyjny prosimy o określenie szczegółowej charakterystyki poniższego sprzętu: 

• Bosaki ratownicze – prosimy o określenie wykonania materiałowego – drewniany czy aluminiowy. 

• Aparaty tlenowe – 3 szt. 

• Węże strażackie 20 m- prosimy o określenie wykonania materiałowego  oraz średnic  

• Przenośny miernik (detektor) stężenia metanu i siarkowodoru (urządzenie certyfikowane) – 

prosimy o określenie dokładności urządzenia 

• Lampy bezpieczeństwa – prosimy o określenie charakterystyki technicznej 

• Trójnóg do wyciągania głowa do góry - prosimy o określenie charakterystyki technicznej 

• Latarki przeciwwybuchowe - prosimy o określenie charakterystyki technicznej 

• Wentylator przewoźny dla wszystkich obiektów do nadmuchu świeżego powietrza z kompletem 

węży - prosimy o określenie charakterystyki technicznej 

• Drabiny aluminiowe 8m - prosimy o określenie charakterystyki technicznej, czy drabina ma być 

przystawna, składana, czy 8 metrów to długość całkowita czy wysokość robocza. 

Odpowiedź 

Bosaki ratownicze aluminiowe 



 
 
 
Aparaty tlenowe – 3 szt. Zestaw składający się z dwóch butli stalowych 

- Pojemność butli ok. 6.8 dm³ 
- Max. Ciśnienie napełniania butli 30 Mpa 
- Zapas powietrza w butli ok. 4000 dm ³ 
- Czas ochronnego działania przy średnim zużyciu powietrza 30dm ³ /min, całkowity ok. 130min, 

bez powietrza rezerwowego ok. 110min 
- ergonomiczny noszak 
- połączenia węży – szybkozłącza 
- połączenia maska automat : wtyk lub gwint M45 X3 
- maski nadciśnieniowe – panoramiczne o dużym polu widzenia 
- system redukcji ciśnienia – dwustopniowy o rozdzielonych stopniach 
 

Węże strażackie 20 m 

- średnica węża: 2" ( 52mm ) 

- szybkozłączka: stop aluminium AK11 

- długość węża: 20m 

- ciśnienie robocze - 8bar 

 
Przenośny miernik (detektor) stężenia metanu i siarkowodoru (urządzenie certyfikowane) 

- Miernik i detektor gazu w jednym urządzeniu 
- Alarm optyczny i akustyczny 
- Częstotliwość alarmu i głośności zależna od stężenia gazu 
- Indywidualna kalibracja czułości urządzenia 
- elastyczny wysięgnik pomiarowy, do wykonywania pomiarów w trudno dostępnych miejscach 
- Dokładność: 50 ppm 
- Warunki pracy: 0 do +50 stopni C, 10 do 90 % r.F. (bez kondensacji) 
- Warunki przechowywania: -30 do +60 stopni C 
- Czas pracy baterii: ok. 8 h 
 

Lampy bezpieczeństwa – Zamawiający rezygnuje z dostawy lampy bezpieczeństwa  

 

Trójnóg do wyciągania głowa do góry  

- Kompletny trójnóg wraz z wyciągarką korbową 

- Aluminiowa konstrukcja 
- Regulowana wysokość podczepienia max 1,7m (min 1,1m)  
- Teleskopowa konstrukcja ułatwiająca transport 
- Stopki w postaci kolca 
- max. udźwig 250kg 

- Długość liny – ok 10 m 
 

Latarki przeciwwybuchowe  

- Latarka akumulatorowa litowo-jonowa z ładowarką, 
- Latarka wyposażona w pasek zużycia baterii, 
- Wyposażona w diody LED pozwalające na wybór pomiędzy dwoma trybami oświetlenia: skupioną 

wiązką dalekiego zasięgu oraz rozproszoną do pracy w zasięgu rąk. 
- Wodoodporna obudowa klasy IP67  
- Nietłukąca i odporna na zarysowania szybka z poliwęglanu oraz gumowe wykończenie chroniące 

żarówkę przed uszkodzeniem 
- Przystosowana do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.  



 
 
 
 

Wentylator przewoźny dla wszystkich obiektów do nadmuchu świeżego powietrza z kompletem węży 

- nadmuch maksymalny: 7.800 m3/h, 
- jedna prędkość wentylatora, 
- pobór mocy: do 750W, 
- zasilanie 220-240 V 
 

Drabiny aluminiowe 8m 

- Drabina wysuwana oparta o konstrukcję. 

- 8 m oznacza całkowitą długość drabiny. 
 

Pytanie 20 

Strona 5 i 10 opisu w aneksie do oryginalnego projektu wykonawczego istnieje wymóg odwodnienia 

25% s.m.. Natomiast w tabeli 5 na stronie 15 w wyliczaniu ilości osadu po odwodnieniu i higienizacji 

podana jest wartość 20% s.m. 

Prosimy o określenie, która wartość powinna być przyjęta jako poprawna? 

Odpowiedź 

Poprawne są wartości na stronach 5 i 10 opisu (wymóg 25% sm). Zapisy w tabeli 6 na stronie 15 (20% 

sm dla osadu odwodnionego mechanicznie i 25% dla osadu zmieszanego z wapnem) są pomyłką 

(powinno być 25% dla osadu odwodnionego mechanicznie i 31,5% dla osadu zmieszanego z wapnem - 

tak, jak podano w tabeli 2). 

 

Pytanie 21 

Stronia 5 w aneksie do opisu zapisano: 

Cyt.: „Doprowadzenie osadu do wirówki odbywać się będzie pompą śrubową o wydajności do 30m3/h 

(regulowanej falownikiem). Rurociąg ssawny tej pompy połączony będzie ze zbiornikiem osadu 

przefermentowanego ZOP.” 

W wykazie urządzeń tabeli 6 na stronie 17 w pozycji 93.T.1 pompa ta ma parametry 

Cyt.: „Pompa nadawy osadu na wirówkę , Q=5-25m3/h, p=2bar P=4 kW” 

Prosimy o określenie, która wydajność jest poprawna? 

Odpowiedź 

Poprawna jest wartość w tabeli 6 na stronie 17 (Q=5-25 m3/h). Zapis na stronie 5 o wydajności do 30 

m3/h jest pomyłką (powinno być "do 25 m3/h"). 

 

Pytanie 22 

W tabeli 6 na stronie 18 w pozycji 93.T.6 oraz 94.T.2 określono medium dla przenośnika jako „medium: 

osad z wapnem lub bez wapna, s=20 – 25% sm” 



 
 
 
Natomiast w tabeli 2 na stronie 10 osad z wapnem ma 31,5%  s.m. czy więc przenośnik został 

poprawnie dobrany? 

Odpowiedź 

Zapis w tabeli 6 w kolumnie 5 dla poz. 93.T.6 i 94.T.2 są pomyłkowe. W obu przypadkach powinno być 
"medium:  osad z wapnem lub bez wapna, s=20-31,5% sm". 
Dolna granica 20% sm uwzględnia przy tym awaryjny przypadek, kiedy osad na wirówce odwadniany 
byłby gorzej (do 20% sm ) niż jest to wymagane (do 25% sm). 
Przenośniki poz. 93.T.6 i 94.T.2 winny być dobrane przez oferenta adekwatne do powyżej 
skorygowanego rodzaju medium. 
 

Pytanie 23 

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu ust. 1pkt 1.3 ppkt 2d) 

Cyt.: „Technolog – min. 1 osoba posiadająca: 

-  minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania robotami budowlanymi (po 

uzyskaniu uprawnień), w tym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego   w kierowaniu 

robotami związanymi z budową , rozbudową lub modernizacja oczyszczalni  ścieków; 

 -  doświadczenie w projektowaniu lub realizacji min. 1 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

komunalnych o  przepustowości 15 tys. M3/d.” 

Prosimy o wyjaśnienie jakie uprawnienia Zamawiający ma na myśli oraz czy powyższy zapis nie jest 

omyłką pisarską. Powyższe wymagania odpowiadają wymaganiom dla osoby mającej pełnić  funkcję 

Kierownika budowy. Prosimy o zmianę zapisu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis rozdz. VIII ust. 1 pkt. 1.3 ppkt. 2) lit. d) SIWZ na 

Technolog – min. 1 osoba posiadająca doświadczenie jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch 
zakończonych inwestycji w zakresie  budowy, rozbudowy, modernizacji lub przebudowy oczyszczalni 
ścieków o przepustowości Q śrd. co najmniej 15 tys. m3/d  
 

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

opisanym zakresie.  

 

Pytanie 24 

§ 1, pkt. 5 wzoru Umowy widnieje zapis dot. hierarchii ważności dokumentów  

cyt.: „ W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład 

dokumentacji projektowej, będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności dokumentów: 

1) projekt budowlany, 

2) projekt wykonawczy, przedmiar robót, 



 
 
 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.” 

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione są w kolejności od najniższego stopnia ważności 

do najwyższego tj. najniższy stopień ważności ma projekt budowlany, pośredni ma projekt wykonawczy 

i przedmiar robót, zaś najwyższy stopień ważności posiada specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia powyższy zapis  

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji 

projektowej, pierwszeństwo należy dać dokumentowi, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii 

dokumentów tj.: 

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

2) Projekt wykonawczy, przedmiar robót  

3) Projekt budowlany 

 

Pytanie 25 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.”STWiORB „05. ROBOTY 

TECHNOLOGICZNE;  ST-05.03.  Roboty rozruchowe;  pkt. 5.7.  Badania analityczne” prosimy o 

określenie parametrów kontroli procesowej jakości ścieków które należy wykonać w trakcie 

przeprowadzania prób rozruchowych oraz próby eksploatacyjnej. 

Odpowiedź 

Należy wykonać badania potwierdzające dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z 
późn. zm.) 
 
 
Pytanie 26 

Czy inwestor dysponuje laboratorium wewnętrznym zakładowym które posiada wyposażenie 

i kadrę do niezbędne do przeprowadzenia analiz próbek ścieków oraz osadów? 

Odpowiedź 

Tak zamawiający dysponuje laboratorium które posiada akredytacje na badanie wody i ścieków. 

Badania osadów mogą być wykonane w zakresie zawartym w cenniku usług świadczonych przez 

laboratorium. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania analiz na potrzeby rozruchu/ próby eksploatacyjnej 

przez swoje zakładowe laboratorium analityczne odpłatnie po zleceniu przez Wykonawcę. 



 
 
 
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o udostępnienie cennika usług analitycznych badania ścieków oraz osadów. 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie cennik usług analitycznych badania ścieków oraz osadów 

 

Pytanie 29 

STWiORBS 05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE ST-05.01. Wyposażenie technologiczne w pkt. 5.14. 

Oznakowanie BHP i ppoż. widnieje zapis: 

„Oznakowanie ppoż.  Musza być zgodne z przepisami i opisem szczegółowym zawartym w „instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów oczyszczalni ścieków” oraz oznakowaniu zgodnie z 

przepisami podręcznego sprzętu BHP.” 

Prosimy o udostępnienie powyższej instrukcji lub określenie typów tablic 

informacyjnych/ostrzegawczych BHP i ppoż. jakie należy dostarczyć na nowo wykonane obiekty oraz 

ich szacunkową ilość. 

Odpowiedź 

Instrukcja w załączeniu. Ilość tablic musi zapewnić prawidłowe oznakowanie. 

 

Pytanie 30 

STWiORBS 05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE ST-05.01. Wyposażenie technologiczne w pkt. 5.13. 

Oznakowanie urządzeń i materiałów widnieje zapis: 

„Urządzenia i instalacje znajdujące się na terenie oczyszczalni powinny być oznaczone za pomocą 

grawerowanych tabliczek z odpowiedniego tworzywa o kolorystyce: żółte tło, czarne litery (czarny 

napis na tablicy wykonany w technologii sitodruku, musi być odporny na utlenianie, wilgoć 

promieniowanie ultrafioletowe oraz agresywne warunki panujące na oczyszczalni ścieków np. metan 

siarkowodór)[…]”. 

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający zaakceptuje tablice oznakowania obiektów, urządzeń, 

armatury wykonane z PVC spienionego grubości 5 mm pokrytego folią monomerową drukowaną, 

laminowaną. 

 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, jednakże Zamawiający chce mieć pewność że tablice 

będą odporne na utlenianie, wilgoć promieniowanie ultrafioletowe oraz agresywne warunki panujące 

na oczyszczalni ścieków np. metan siarkowodór 



 
 
 
 

Pytanie 31 

STWiORBS 05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE ST-05.01. Wyposażenie technologiczne w pkt. 5.12. 

Oznakowanie rurociągów i armatury widnieje zapis: 

„Zamontowane rurociągi należy pomalować zgodnie z kolorystyką podana w normie PN-92/N-

01270.01”. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamiast malowania całości rurociągów na określony kolor 

Wykonawca zastosował oznakowanie mediów oraz kierunków przepływu mediów w postaci strzałek 

oraz opisów wykonanych z folii samoprzylepnej monomerowej drukowanej, laminowanej, odporniej 

na działanie warunków atmosferycznych oraz wysokich temperatur. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 32 

Zgodnie z zapisami cz. IV, pkt. 11 Formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ), Zamawiający oczekuje 

wskazania czy przedmiot zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie, czy przy udziale 

podwykonawców, wraz z podaniem nazwy podwykonawcy. Informacje dotyczące podwykonawców 

należy podać również w oświadczeniu składanym w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – część II, 

sekcja D, z tym że wykaz proponowanych podwykonawców należy podać „o ile to wiadome”. W 

związku z powyższym zwracamy się z prośba, aby w tej sytuacji gdy Wykonawca zamierza zlecić 

jakąkolwiek część zamówienia, a nie jest wiadome na etapie składania oferty, jakie konkretnie firmy 

będą realizowały powierzony zakres, oferent podał jedynie część zamówienia jaka będzie powierzona 

podwykonawcy, a  w rubryce dotyczącej nazwy podwykonawcy umieścił zapis „na etapie przetargu 

nazwa podwykonawcy nie jest znana”. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Modyfikację oferty w tym zakresie dokonuje 

wykonawca.  

 

Pytanie 33 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien m.in. wykazać że będzie 

dysponował odpowiednim personelem, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdz. VIII, ust. 1 pkt. 1.3, ppkt 2) 

lit.a) ÷ e). Wykonawca zwraca się z pytaniem w którym miejscu oferty należy potwierdzić spełnienie 

powyższych wymagań. Zamawiający wykreślił z jednolitego dokumentu (JEDZ) rubrykę, w której 

Wykonawca winien zawrzeć informację dotyczące kadry technicznej tj. część IV, sekcja C, pkt.2). 

Odpowiedź 

Wykonawca potwierdza, spełnienie warunków udziału w postępowaniu a następnie Wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia wykazu osób, skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z informacjami na 



 
 
 
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, uprawnień,  doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych  do  

wykonania  zamówienia publicznego,  a  także  zakresu wykonywanych  przez nie  czynności  oraz  

informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ 

 

Pytanie 34 

Ponadto Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie, w ramach dokumentacji przetargowej, 

przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny (KNR).  

Odpowiedź 

Odpowiedź jak w pyt. nr 1 

 

Pytanie 35 

Dot. Obiekty przeznaczone do rozbiórki- Ob. 5.3.1; Ob.5.3.2; Ob.5.6 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, kto jest odpowiedzialny za opróżnienie zbiorników z 

osadu płynnego w w/w obiektach –Wykonawca czy Zamawiający? 

Jakie są ilości osadu gęstego w w/w/ obiektach? 

Odpowiedź 

Do rozbiórki przeznaczone są Obiekty 5.3.1 oraz 5.3.2, natomiast obiekt 5.6 (tj. zbiornik osadu 

surowego) należy poddać remontowi polegającemu na przebudowie instalacji i montażu urządzeń w 

istniejącym obiekcie. Należy również zapewnić nieprzerwaną, ciągłą pracę oczyszczalni, dlatego 

rozsądnym byłoby prace rozbiórkowe wykonać na zakończenie robót, w czasie kiedy proces 

technologiczny będzie przebiegał prawidłowo w nowym układzie. Za opróżnienie powyższych 

obiektów z osadów „płynnego i gęstego” odpowiedzialny jest Zamawiający.   

 

Pytanie 36 

Dot. Aneks do projektu wykonawczego modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków 

w Starachowicach – tom S 

Na stronie 8 w/w dokumenty jest zapis WC-  Węzeł cieplny 250 kW – zakres projektu ZEC. Zwracamy 

się z prośbą o udostępnienie w/w projektu, ewentualnie potwierdzenie, że w/w instalacja nie jest w 

zakresie przedmiotowego postepowania. 

Odpowiedź 

Przedmiotowa instalacja nie jest w zakresie przedmiotowego postepowania. Projekt przyłącza 

cieplnego i węzła cieplnego w budynku SKK stanowi osobne opracowanie wykonywane bezpośrednio 

przez ZEC SP. Z O.O. STARACHOWICE. Przyłącze zostanie wykonane do września br. 

 

 

 



 
 
 
Pytanie 37 

1. Część II – Wzór umowy - § 11 Gwarancja i rękojmia pkt. 7. 

„Ustala się , że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, 

między innymi do: 

a) Przeprowadzania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w ilości co najmniej 1 raz do roku o 

ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych 

częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego;” 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi będzie ponosił 

koszty związane z zapewnieniem przeglądów gwarancyjnych zgodnie z DTR urządzeń, natomiast 

koszty części zamiennych, szybkozużywających się będzie ponosił Zamawiający. 

2. Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający określił okres gwarancji maksymalnie nawet do 84 

miesięcy.  Prosimy o rozdzielenie okresu gwarancji osobno na roboty budowlane i osobno na 

urządzenia tak aby gwarancja  na urządzenia wynosiła 24 miesiące natomiast na roboty budowlane 

60-84 miesięcy w zależności od deklaracji Wykonawcy. Żaden z producentów urządzeń nie daje tak 

długiej gwarancji na swoje urządzenia. Producenci i dostawcy urządzeń oferują standardowo 

gwarancję do 24 miesięcy. 

 –  dostawcy urządzeń często udzielają gwarancji, rękojmi tylko na okres 24 miesięcy ewentualnie 

36 miesięcy i Wykonawcom trudno brać na siebie ryzyko na te urządzenia jeśli producent nie 

daje dłuższej gwarancji czy rękojmi. 

–  dostawcy nie są w stanie dokładnie przewidzieć jakie będzie zużycie poszczególnych części 

urządzeń, w jakich warunkach dokładnie będą pracowały i jak długo a co za tym idzie jakie części 

będą musiały zostać wymienione. Dlatego niechętnie podają ceny za części w tak długim okresie. 

Jeśli natomiast uda się uzyskać takie ceny to wszyscy zwracają uwagę, że jest to szacunek i 

rzeczywiste koszty mogą znacznie się różnić.  

–  po rozmowach z wieloma dostawcami wiemy, że nie wszyscy Wykonawcy, którzy finalnie 

składają ofertę podchodzą do tej kwestii rzetelnie ponieważ nawet nie pytają o koszt 

serwisowania ani części dostawców poszczególnych urządzeń. Można wnioskować, że po prostu 

zakładają jakąś kwotę, która nie jest poparta rzeczywistymi kosztami i w ten sposób bardzo 

często taka oferta jest najkorzystniejsza cenowo, choć  w rzeczywistości nie zawiera w swojej 

cenie realnych kosztów dodatkowych prac.  W takiej sytuacji rzetelne przygotowania oferta nie 

będzie konkurencyjna z ofertą, która oparta jest na założeniach. 

Bardzo prosimy o zastanowienie się nad tą kwestią, która jest bardzo istotna w wartości całej oferty. 

Odpowiedź 

Zawarta w odpowiedź na pytanie nr 4, 5, 6. 

 

Pytanie 38 

Opis wymagań technicznych stosunku do mieszadła pionowego przeznaczonego do wymieszania 

komory ZKF (pkt. 5.17.2.6. Mieszadło do wymieszania komory, ST-05.01 Wyposażenie technologiczne, 

STWiOR str. 33-35) zawiera informację że wymagane jest zastosowanie mieszadła mocowanego na 

wale „… o profilu kwadratowym wykonanym ze stali narzędziowej w powłoce ze stali nierdzewnej 



 
 
 
wysokiej jakości”. Opis ten nawiązuje bezpośrednio do konstrukcji tylko jednego z mieszadeł 

dostępnych na rynku. Jednocześnie opis ten z punktu widzenia technicznego nie jest precyzyjny. W 

związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę że ze względu na słabe właściwości wytrzymałościowe do 

wykonania tego typu wałów w mieszadłach pionowych nie powinno się stosować stali narzędziowej. 

W nomenklaturze materiałoznawczej nie używa się ogólnego określenia „stal czarna” lub 

nieprecyzyjnego określenia „stal nierdzewna wysokiej jakości”. Normy materiałowe określają 

dokładnie stosowany gatunek stali oraz technologie łączenia powłok o ile taka ma mieć zastosowanie, 

(n. łączenie powłok może odbywać się przez napawanie lub platerowanie). Tymczasem 

zaproponowany w opisie mieszadła profil wału o przekroju kwadratowym nie jest pokryty powłoką ze 

stali nierdzewnej „od środka” co może skutkować korozją wału od wewnątrz. Jednocześnie 

zastosowanie profilu o jednolitym przekroju kwadratowym na całej długości – minimum 14500 mm 

wydaje się nieprawidłowe z punktu widzenia wytrzymałości wału na zginanie i skręcanie. Najbardziej 

optymalnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym w tego typu mieszadłach są 

profile okrągłe. Ze względu na masę wału oraz w celu zapewnienia maksymalnych obciążeń na zginanie 

i skręcanie wał wykonany z profilu rurowego zawsze charakteryzował się lepszymi parametrami 

użytkowymi: będzie posiadał bardziej korzystne wskaźniki wytrzymałościowe i niższą masę niż profil 

kwadratowy. Konstrukcje oparte na wale okrągłym stosowane są  przez wiele renomowanych firm, 

przy czym poszczególne rozwiązania różnią się między sobą sposobem mocowania piasty śmigła do 

wału, jakością geometrii śmigieł, wykonaniem węzła układu uszczelniającego, sposobem montażu wału 

z napędem i wykonaniem płyty montażowej. 

W związku z powyższym mając na uwadze jak najwyższą jakość i trwałość określonych w SIWZ 

rozwiązań technologicznych wnioskujemy do Zamawiającego o zastąpienie wału o przekroju 

kwadratowym wałem o przekroju okrągłym (rura dzielona) wykonanym w całości ze stali nierdzewnej 

w gatunku 316L wg. AISI zamiast wału ze stali narzędziowej przy zachowaniu wszystkich pozostałych 

wymagań odnoszących się do przedmiotowego mieszadła, w tym wymagań dotyczących zastosowania 

układu mocującego piastę śmigła, gwarantującego zapobieganie wystąpieniu zjawiska ślizgania się 

piasty po wale. 

Odpowiedź 

Parametry urządzeń powinny być zgodne z załączoną do przetargu dokumentacją, w tym z pkt. 

5.17.2.6. Mieszadło do wymieszania komory, ST-05.01 Wyposażenie technologiczne, STWiOR str.33-

35. 

Zamawiający doprecyzowywuje wykonanie materiałowe wału mieszadła: 

Zapis „Wał mieszadła wykonany z profilu o przekroju kwadratowym ze stali narzędziowej, w powłoce 

ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.” Należy zastąpić zapisem: Wał mieszadła wykonany z profilu o 

przekroju kwadratowym ze stali S355J2H, w powłoce ze stali nierdzewnej 1.4404. 

 

Pytanie 39 

Obiekt nr 93 – Stacja odwadniania osadu „SOO” 

Prosimy o wyjaśnienia dot. wyposażenia technologicznego stacji SOO: 

 w aneksie do projektu wykonawczego modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach – tom T, branża technologiczna wyspecyfikowana została wirówka 

dekantacyjna do odwadniania osadu wraz z instalacjami towarzyszącymi; 



 
 
 
 w Projekcie budowlanym modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w 

Starachowicach – tom T, branża technologiczna, linia technologiczna do odwadniania osadu 

opiera się o pracę tłokową. 

Biorąc pod uwagę zapisy Cz. II SIWZ – wzór umowy określające hierarchię dokumentów: 

„W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład  

dokumentacji projektowej, będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności  

dokumentów: 

1) projekt budowlany, 

2) projekt wykonawczy, przedmiar robót, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.” 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i sprecyzowanie, które z urządzeń technologicznych 

podlegają wycenie przez oferenta. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć do wykonania dostawę i montaż wirówki dekantacyjną do odwadniania osadu. Wszelkie 

informacje są zawarte w aneksie do projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 40 

W uwagi na szeroki zakres przedmiotowego postępowania i jego złożoność, pewne niejasności w 

materiałach przetargowych oraz ze względu na okres urlopów wakacyjnych wnosimy o przedłużenie 

terminu składania ofert o 3 tygodnie. 

Odpowiedź 

Termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony. 

 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, w sekretariacie, w 

terminie do dnia 11.08.2017 roku do godz. 11:00. Oferty można składać w dniach od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy sekretariatu.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11.08.2017 roku o godz. 11:30.  

Powyższa zmiana została ujęta w zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia zapisy SIWZ w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 41 

STWiORB ST-00.01 Wymagania ogólne pkt 1.5.2.2.4. Inne dokumenty i opracowania. 

Cyt.: Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej sporządzi także następująca dokumentację, 

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: … 3) badania emisji hałasu na granicy działki 

zgodnie z decyzją środowiskową”. 

Prosimy o potwierdzenie iż powyższe zapisy nie mają w przypadku przedmiotowego zadania 

zastosowania gdyż zostały wykluczone w/w decyzją  nr 10/14/15 o środowiskowych uwarunkowaniach 

Prezydenta Miasta Starachowice. 



 
 
 
 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż Decyzja nr 10/14/15 o środowiskowych uwarunkowaniach nie przewiduje 

konieczności wykonania badań emisji hałasu na granicy działki.  

 

Pytanie 42 

STWiORB ST-05.03 Roboty rozruchowe (Próby końcowe) pkt 9 Rozliczenie robót zawarto zapis, iż 

„Wywóz i utylizacja odpadów technicznych” nie wchodzą w zakres Wykonawcy i całość związanego z 

tym kosztu jest po stronie Zamawiającego. 

 

STWiORB ST-00.01 Wymagania ogólne pkt. 1.5.2.2.4. Inne dokumenty i opracowania widnieje zapis: 

Cyt.: „Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej sporządzi także następującą dokumentację, 

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: 

1) Program Gospodarki Odpadam (…)”. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie zasadności opracowania przez Wykonawcę „Programu Gospodarki 

Odpadami” w przypadku gdy całość kwestii dotyczących zagospodarowania odpadów zgodnie ze 

specyfikacją dla przedmiotowego zadania leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Przytoczony w STWiORB ST-00.01 Wymagania ogólne pkt. 1.5.2.2.4. program gospodarowania 

odpadami dotyczy etapu prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

 

Pytanie 43 

W związku z brakiem jasnych wytycznych w dokumentacji, prosimy o doprecyzowanie czy na obiekcie 

należy przewidzieć oznakowanie stref zagrożenia wybuchem. Jeśli tak prosimy o wykaz stref 

wyznaczonych na obiektach. 

Odpowiedź 

Na obiektach należy przewidzieć oznakowanie stref zagrożenia wybuchem zgodnie z „Protokołem 

ustaleń z dnia 10.02.2015 r. w sprawie zakwalifikowania pod względem zagrożenia wybuchem 

obiektów modernizowanej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”. Protokół jest elementem 

składowym projektu budowlanego (tom U – Uzgodnienia projektowe). W załączeniu skan protokołu. 

 

Pytanie 44 

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o średnicy bębna 460 mm i całkowitej mocy zainstalowanej 41 

kW, przy czym zużycie energii elektrycznej dla wynosi 0.85 KWh/m3 

Pod warunkiem, że wirówka spełni wymagany przez państwa stopień odwodnienia min 25%  s.m. przy 

zawartości  43% części mineralnych. 

Pozostałe wymagania techniczne, które SA przez Państwa opisane wirówka „….” spełnia. 



 
 
 
Jednocześnie informujemy, że wirówka którą chcemy zaproponować może pracować w zakresie 

wydajności hydraulicznej 10-30 m3/h i wydajności masowej 500-900 kg s.m./h co mogłoby pozwolić 

na zmniejszenie godzin pracy wirówki z dwóch zmian ( 15  h) na co najmniej 10h/d. 

Dodatkowo chciałbym podkreślić, ze nasza firma posiada swój profesjonalny serwis składający się z 7 

serwisantów oraz magazyn części zamiennych w Polsce co może przyspieszyć czas reakcji serwisowej. 

W Polsce pracuje 90 wirówek „….” między innymi na oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, 

Oczyszczalni Kraków Płaszów i Kraków Kujawy, w Nowym Sączu, w Mielcu, w Poznaniu, w Gdańsku, w 

Iławie, w Mińsku Mazowieckim, w Kielcach. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wirówkę o:  

 średnicy bębna min 460mm 

 całkowitej mocy zainstalowanej do 33kW 

Nie wyrażamy zgody na zwiększenie mocy całkowitej o proponowaną wielkość. 

 

Pytanie 45 

Prosimy o informację czy w lokalizacji nowoprojektowanych obiektów nr  91.1, 91.2, 92, 93, 94, 96, 97, 

98, 100, 101 w gruncie znajdują się jakieś pozostałości (fundamenty, konstrukcje, infrastruktura) po 

istniejących tam wcześniej obiektach, które uległy likwidacji. Informacja ta jest niezbędna celem 

uwzględnienia w wycenie ewentualnych prac związanych z usunięciem i utylizacją tych pozostałości 

przed wzniesieniem nowych obiektów. 

Odpowiedź 

Według wiedzy zamawiającego fundamenty, konstrukcje oraz infrastruktura została usunięta.  
Możliwe jest jedynie wystąpienie nielicznych pozostałości po usuniętych fundamentach lub 
instalacjach. 
 

 

 

 

 

<Prezes Zarządu Spółki> 


