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Łask dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały 

zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie zakresu robót rozbiórkowych (demontaż starych płyt 

betonowych) dla rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Grabi. W projekcie 

budowlanym zapisano, że należy usunąć dotychczasowe umocnienie z płyt chodnikowych 

na odcinku między wylotem z oczyszczalni, a przepustem-przejściem, natomiast po wizji 

lokalnej stwierdza się, że rów jest umocniony na dłuższym odcinku? 

 

Odpowiedź 

Zakresu robót rozbiórkowych obejmuje usunięcie dotychczasowego umocnienia z płyt 

chodnikowych na cały odcinku modernizowanego rowu odpływowego ok. 450 m tj. od 

wylotu z oczyszczalni do wylotu do rzeki Grabi. 
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Pytanie 2 

Prosimy o informację gdzie należy ująć koszty rozbiórek w Tabeli Cen Elementów 

Skończonych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnych pozycji w Tabeli Cen Elementów 

Skończonych w których należy ująć koszty rozbiórek. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o udostępnienie rysunków ob. 7 Urządzenia pomiarowego w zakresie części 

konstrukcyjnej, elektrycznej oraz technologicznej. 

 

Odpowiedź 

Zwężka pomiarowa (Venturiego KPV-VI) została przestawiona na rysunkach nr K-34 oraz nr 

T-14.  

Lista pomiarów dla ob. 7 została opisana w PW tom V/1 pkt. 5.35.  

 

Pytanie 4 

Według rysunku „K-12 OB. 4A i 4B Przejścia szczelne, balustrada, okucia, pomosty” stal 

profilowana ma być gatunku 1.4301 według wykazu stali str. 20,21 OB.4A i 4B ma być 

gatunku 1.4401. Prosimy o informację, które z powyższych należy przyjąć do wyceny. 

 

Odpowiedź 

Do wyceny elementów stalowych przestawionych na rysunku nr K-12 należy przyjąć stal 

1.4301. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o udostępnienie wykazu stali dla: 

 ob. 1: belki nadproży, drabin, pochwytów, barier ochronnych, pokryw i okuć 

włazów, tulei stalowych, krat profilowych 

 ob. 3A: okucia i włazów montażowych  

 ob. 6: okucia i włazów montażowych  

 ob. 10: pomostów stalowych, barier ochronnych z drabiną 

 ob. 11: barier ochronnych i drabin wejściowych 
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 ob. 12: pochwytów 

 ob. 14: barier ochronnych na schodach i podestach  

 ob. 15: barier ochronnych na schodach i podestach 

 ob. 16A, 16B: barier ochronnych na schodach i pomostach, krat pomostowych i 

pokryw stalowych 

 

Odpowiedź 

Dla powyższych obiektów nie przygotowywano wykazu stali - obiekty 1, 16A, 16B są 

obiektami remontowanymi w których należy odtworzyć istniejące wyposażenie z 

elementów salowych, obiekt nr 10 wykazane wyposażenie uwzględnione jest w dostawie 

razem z mieszadłem, natomiast dla pozostałych obiektów zastosowano rozwiązania 

systemowe.   

 


