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BKŚ.I.271.7.2020 
 

       WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1: Czy mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dodatkowo dopuści 

możliwość wynikającą z § 2 pkt. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. i uzna za spełniony warunek zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże 

doświadczenie polegające na: - należytym wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 

co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie 

oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości min. Qśrd = 300 m3/d, o wartości brutto 

tych robót min. 3 000 000,00 zł. Dodatkowo mając na względzie rozległy zakres 

dokumentacji a co za tym idzie potrzebny czas na rzetelne przygotowanie oferty, 

Wykonawca prosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29.01.2021 r. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje warunek opisany w pkt. 10 ppkt. 2 lit. c) SIWZ w 

zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w następujący sposób: „należytym 

wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie 

ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na 

budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o 

przepustowości min. Qśrd = 300 m3/d, o wartości brutto tych robót min. 3 000 000,00 zł;”.                

W konsekwencji wprowadzenia powyższych zmian Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 11.III 

ppkt. 2 lit. a)  w następujący sposób: „wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 



 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 5 do SIWZ;”. Zamawiający dostosowuje, adekwatnie do wprowadzonych zmian, 

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz robót. Zmieniony Wykaz robót stanowi Załącznik Nr 1 do 

odpowiedzi na pytania. Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 02.02.2021 r. 

Pytanie 2: Dokumentacja projektowa określa aby urządzenia mające bezpośredni kontakt ze 

ściankami tj.: sito pionowe, stacja zlewna ścieków dowożonych, sitopiaskownik wraz z 

płuczką piasku, dekanter, urządzenia wchodzące w skład instalacji odwadniania osadów 

wykonane były ze stali duplex. Jednocześnie uzupełniająco na stronie 247 STWiOR zostały 

określone parametry tej stali tj.: „stalowe elementy nierdzewne mające kontakt bezpośredni z 

czynnikiem roboczym jakim jest ściek należy wykonać ze stali nierdzewnej austenityczno-

ferrytycznej/Duplex o odporności na korozję wżerową PRE min. 24”. Takie parametry spełnia 

również stal austenityczna 1.4401/4 co potwierdza jej równoważność do stali duplex. Czy 

Zamawiający uzna za stal równoważną do stali duplex stal 1.44.1/4? Dodam jednocześnie, 

że stal duplex nie jest powszechnie stosowana w przemyśle oraz gospodarce komunalnej i 

mogą pojawić się problemy z jej dostępnością rynkową. Takie problemy mogą wpłynąć 

natomiast na działania ze strony dostawcy/ów posiadające znamiona nieuczciwej 

konkurencji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja  projektowa, w tym wskazana w 

pytaniu STWiOR, określa  rodzaj materiału, z którego winno zostać wykonane wyposażenie 

technologiczne oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku głównych 

urządzeń technologicznych wskazanych w przedmiotowym pytaniu tj.  punkt zlewny ścieków 

dowożonych, sito pionowe, sitopiaskownik wraz ze zintegrowaną płuczką piasku oraz 

dekantery podowieszane oraz urządzenia wchodzące w skład instalacji odwaniania osadów,  

mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem, jakim są ścieki, należy 

zastosować stal  nierdzewną typu duplex. Tym samym Zamawiający podtrzymuje  wszystkie 

wymogi wskazane w dokumentacji projektowej dotyczące jakości wykonania urządzeń, 

materiału wykonania urządzeń, jak również sposobu działania zaprojektowanych rozwiązań. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż wskazana w dokumentacji projektowej, jak również w STWIOR, 

stal nierdzewna, austenityczno-ferrytyczna (duplex) cechuje się, poza bardzo wysoką  

odpornością na korozję mierzoną współczynnikiem  PRE powyżej 24, również niebywale 

wysoką granicą plastyczności tj. odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W porównaniu 

do stali nierdzewnej austenitycznej AISI316/316L odporność na uszkodzenia mechaniczne 

jest wyższa nie mniej niż 60%. Z uwagi na kluczowy charakter inwestycji, zaprojektowane 

rozwiązania technologiczne, jak również wyposażenie technologiczne, muszą cechować się 

odpowiednio wysoką jakością i możliwie długą i bezawaryjną eksploatacją oczyszczalni 

ścieków. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż stal nierdzewna typu duplex jest stalą 

„ogólnie dostępną” na rynku krajowym jak i zagranicznym. Stal nierdzewna typu duplex jest 

gatunkiem stali nierdzewnej, który to dzięki swoim właściwościom winien zostać 

zastosowany do produkcji głównych urządzeń.   Produkcja urządzeń ze stali nierdzewnej 

typu duplex wymaga odpowiedniego doświadczenia i jakości  od potencjalnych producentów. 

Pytanie 3: Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz materiałów 

uzupełniających w postaci przedmiarów robót w zakresie wykonania robót elektrycznych, 

bowiem udostępniona dokumentacja nie obejmuje: 

- żadnych kabli i przewodów sterowniczych – prosimy o uzupełnienie zestawienia materiałów 

wraz z obmiarem długości kabli, 



 

- szaf sterowniczych i zasilających – prosimy o uzupełnienie zestawienia materiałów dla szaf 

sterowniczych i zasilających, 

- zestawienia sterownika PLC – prosimy o uzupełnienie zestawienia materiałów dla 

sterownika PLC wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

- szafy sterowniczej AKPiA – prosimy o uzupełnienie materiałów o schematy szafy oraz 

zestawienia materiałów. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia w załączeniu schematy wraz z zestawieniem 

materiałów i obmiarem – Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 4: Proszę o jednoznaczne wskazanie jaka powinna być moc agregatu 

prądotwórczego? W dokumentacji projektowej br. Elektrycznej na stronie 11 wskazana jest 

moc 125 kVA, kilka wierszy poniżej dobrana jest moc 160 kVA a w przedmiarze robót 

wskazane jest 125 kVA. 

Odpowiedź: Należy zastosować agregat prądotwórczy o mocy 125 kVA. 

Pytanie 5: Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie powinno być obciążenie prądowe SZR? 

W dokumentacji projektowej na schematach podane jest obciążenie 250A, w opisie 

technicznym 400A, w innym wierszu opisu podany jest przełącznik 200A; w każdym z tych 

opisów podany jest inny typ przełącznika, brak jest schematów przyłączenia. 

Odpowiedź: Należy zastosować układ SZR o prądzie znamionowym 250A. Zamawiający 

udostępnia w załączeniu schemat przyłączenia – Załącznik Nr 3 do odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 6: Czy w zakresie zadania jest wykonanie nowego ogrodzenia wokół oczyszczalni 

wraz z bramami i furtkami?  Jeśli tak to proszę podać jakiego rodzaju i jaka ilość. 

Odpowiedź: W ramach zadania należy wykonać nowe ogrodzenie panelowe o długości ok. 

368,0  mb o następujących parametrach: panel ogrodzeniowy ocynkowany, malowany 

proszkowo o wys. 170 cm, średnica prętów min. 5 mm, montowany za pomocą obejm na 

słupkach nośnych stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 280 cm, profil 

60x40x3, podmurówka prefabrykowana żelbetowa o wysokości 30 cm wraz z bramą 

przesuwną o szerokości 6,0 mb i furtką systemową o szer. 1,2 m. 

Pytanie 7: W opisie technicznym konstrukcji zbiorników SBR widnieje zapis odnośnie klasy 

betonu C35/45 (B45) W8 F150 natomiast na rys. K19 i K20 klasa betonu została określona  

C35/45 (B45) W8 F200. Proszę o podanie która klasa jest poprawna. 

Odpowiedź: Poprawna klasa betonu - C35/45 (45) W8 F150. 

Pytanie 8: Proszę o przesłanie poprawionego rysunku K45 (zestawienie stali 

konstrukcyjnej). W chwili obecnej rysunek jest pusty, nie zawiera zestawienia. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia w załączeniu poprawiony rysunek K45 – Załącznik Nr 

4 do odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 9: Brak w przedmiarze robót (roboty drogowe i rozbiórkowe) pozycji: usunięcie i 

karczowanie istniejących drzew i krzewów. Czy powyższe roboty należy uwzględnić w 

kosztorysie? 

Odpowiedź: Powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie. Zamawiający wyjaśnia, że  

przedmiar robót został udostępniony w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że 



 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony 

przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części 

dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu 

zamówienia i złożenia oferty. 

Pytanie 10: Brak w przedmiarze robót (roboty drogowe i rozbiórkowe) pozycji: nasadzenie 

nowych drzew i krzewów. Czy powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie? 

Odpowiedź: Powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie. Zamawiający wyjaśnia, że  

przedmiar robót został udostępniony w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony 

przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części 

dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu 

zamówienia i złożenia oferty. 

Pytanie 11: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w grubości kostki brukowej na chodnikach – 

opis 6 cm, przedmiar 8 cm, przedmiar robót: roboty drogowe i rozbiórkowe. Jaką grubość 

należy przyjąć? 

Odpowiedź: Należy przyjąć kostkę brukową na chodnikach o gr. 8 cm. 

Pytanie 12: Brak w przedmiarze robót (Obiekt OB 04 budynek odwadniania osadu) pozycji: 

montaż koryta odwodnienia najazdowego B125, 150x90mm. Czy powyższe roboty należy 

uwzględnić w kosztorysie? 

Odpowiedź: Powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie. Zamawiający wyjaśnia, że  

przedmiar robót został udostępniony w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony 

przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części 

dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu 

zamówienia i złożenia oferty. 

Pytanie 13: Brak w przedmiarze robót (Budynek technologiczno-socjalny OB 01 i 06) 

pozycji: montaż belki montażowej HEA 220 oraz schodów strychowych składanych. Czy 

powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie? 

Odpowiedź: Powyższe roboty należy uwzględnić w kosztorysie. Zamawiający wyjaśnia, że  

przedmiar robót został udostępniony w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony 

przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części 

dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu 

zamówienia i złożenia oferty. 

Pytanie 14: Prosimy o określenie parametrów „hydroizolacji podpłytkowej”. 

Odpowiedź: Zaprojektowana hydroizolacja podpłytkowa o parametrach nie gorszych niż: 

gęstość wyrobu w 25°C - 1,5 g/cm3, min./max. grubość powłoki uszczelniającej - 1mm/3mm. 

Technologia i sposób wykonywania wg zaleceń wybranego producenta. 

Pytanie 15: Prosimy o określenie parametrów „hydroizolacja typu ciężkiego – 

samoprzylepna mata izolująca” 

Odpowiedź: Zaprojektowana hydroizolacja typu ciężkiego z mat izolacyjnych - 
bentonitowych o parametrach nie gorszych niż: 

 masa powierzchniowa > 4500 g/m2, 

 masa bentonitu > 4500 g/m2, 

 grubość w mm  przy nacisku 20 kPa –  min. 7,2 mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie > 8,5 kN/m, 

 odporność na statyczne przebicie > 1,8 kN, 

 wsp. filtracji kompozytowych przesłon hydroizolacyjnych i strefy zakładek kv < 2,0x10(-11) 
m/s. 

Technologia i sposób montażu wg zaleceń wybranego producenta. 

Pytanie 16: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w pkt. 24 Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy - wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

8% na 5% zaoferowanej ceny. Zgodnie z art. 15vb ust 5 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z póź. zm. 

"Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy". 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z 8% na 5% ceny podanej w ofercie – Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, 

że pkt. 24 ppkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca, którego oferta została wybrana 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy”. Jednocześnie § 17 ust. 1 projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny  ofertowej co stanowi kwotę: 

..................... zł (słownie złotych: ............................................) w formie 

.................................................... „. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na 

pytania, tj. powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić 

przygotowując ofertę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje w przedmiotowym postępowaniu 

następującej zmiany treści SIWZ: 



 

 zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert 

 

Pkt. 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Termin składania ofert upływa w dniu: 02.02.2021 r. godz. 11.00. Oferty złożone po 
upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.” 
 
Pkt. 17.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, 
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna w dniu: 02.02.2021 r. o godz. 
11.15. 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Z uwagi na 

zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową 

Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) zainteresowani 

wykonawcy mogą wziąć udział w tym etapie postępowania przetargowego i tym samym 

wejść na teren budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, po uprzednim poinformowaniu o 

celu swojej wizyty. Wykonawcy, biorący udział w otwarciu ofert, ze względów 

bezpieczeństwa wyposażeni zostaną w maseczki ochronne na twarz oraz rękawiczki.” 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Załączniki: 
1) Wykaz robót. 
2) Schematy wraz z zestawieniem materiałów i obmiarem – roboty elektryczne. 
3) Schemat przyłączenia SZR 
4) Zestawienie stali konstrukcyjnej - rysunek K45.           
 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

                    /-/ mgr Leszek Juda 
 


