Częstochowa, 23.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.:
Zadanie 1: Wykonanie remontu kapitalnego konstrukcji stalowej mostu
i zgarniacza oraz robót naprawczych konstrukcji żelbetowych osadnika
wstępnego (ob.06c) na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej
172/188 w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109431/01
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że
Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W przedmiarze brak demontażu osłon przelewów i obramowania okienek przelewów
oraz ich wykonania i montażu (skorodowane). Czy powyższe elementy mają pozostać
bez zmian?
Odpowiedź 1:
Należy zdemontować, wykonać i zamontować nowe osłony i obramowania
z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Pytanie 2:
W przedmiarze brak wymiany blachy i płaskownika zgarniacza osadu leja
(skorodowane), do których są mocowane gumy zgarniające. Czy powyższe elementy
mają pozostać bez zmian?
Odpowiedź 2:
Nie przewiduje się wymiany tych elementów.
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Pytanie 3:
W przedmiarze brak wymiany konstrukcji zgarniacza osadu leja (skorodowane). Do
wymiany przewidziano tylko L 60x60. Czy powyższe elementy mają pozostać bez
zmian?
Odpowiedź 3:
Nie przewiduje się wymiany tych elementów
Pytanie 4:
W pozycji nr 33 przedmiaru jest czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni
betonowych oraz ich naprawy w ilości 36,56 m2, tj. 5% powierzchni całkowitej. Prosimy
o wprowadzenie do przedmiaru pozycji czyszczenia hydrodynamicznego całej
powierzchni ze względów technologicznych, tj. braku możliwości określenia miejsca
napraw podanej powierzchni w obecnych warunkach. Jednocześnie założona ilość
naprawianej powierzchni ze względu na szacunkową jej wartość może ulec zmianie.
Czy Inwestor przewiduje możliwość wykonania robót dodatkowych?
Odpowiedź 4
Nie przewiduje się robót dodatkowych.
Pytanie 5:
W pozycji nr 40 przedmiaru ujęto iniekcję 6 szt. pęknięć w płaszczyźnie dolnej
zbiornika. Podczas wizji stwierdzono 9 szt. pęknięć. Czy Inwestor określi, które z nich
będą podlegały naprawie czy zostaną naprawione wszystkie?
Odpowiedź 5
Przewiduje się naprawę wszystkich 9 szt. pęknięć w płaszczyźnie zbiornika.
Pytanie 6:
W przedmiarze brak wymiany słupów łączących dźwigar z zagęszczaczem
(skorodowane). Czy powyższe elementy mają pozostać bez zmian?
Odpowiedź 6
Nie przewiduje się wymiany tych elementów.
Pytanie 7:
Na dnie osadnika, na ok. 3 m2 są uszkodzenia do 20 mm głębokości. Czy Inwestor
przewiduję naprawę tych uszkodzeń?
Odpowiedź 7
Należy dokonać naprawy tych uszkodzeń.
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Pytanie 8:
W związku z niestabilnymi warunkami pogodowymi w tym sezonie, czy istnieje
techniczna możliwość przedłużenia terminu wykonania remontu do 8 tygodni lub
ewentualnie przedłużenia o ilość dni w, których remont nie będzie mógł być
wykonywany ze względów technologicznych?
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania.
W przypadku wystąpienia niestabilnych warunków pogodowych, które wpłynęłyby na
realizację zadania Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dokonać zamiany
umowy na podstawie i przy spełnieniu warunków określonych w art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

podpisany przez
MICHAŁ ZAWADA; Elektronicznie
MICHAŁ ZAWADA;
OCZYSZCZALNIA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SA
Data: 2021.07.23 10:22:01
ŚCIEKÓW SA
+02'00'

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188
Tel: +48 34 361 88 21
e-mail: info@wartasa.eu
www.wartasa.eu

Elektronicznie

PIOTR PALA; podpisany przez PIOTR
OCZYSZCZALNIA
OCZYSZCZALN PALA;
ŚCIEKÓW SA
IA ŚCIEKÓW SA Data: 2021.07.23
10:24:55 +02'00'

