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Wykonawcy, ktdrzy

pobroli SIWZ w postqpowoniu

o udzielenie zam6wienio publicznego

DoWczv: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe oczvszczalni Sciek6w przv ul.
Arakowei 4 w mieiscowoSciZamidnie , nr referencvinv D1R.430.05.2020.

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu
24.02.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 7.

,, Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) bqdq koszty zwiqzane z opr62nieniem i

oczyszczeniem istniejqcych zbiornik6w/obiekt6w przewidzianych do modernizacji."

Odpowiedf:
Koszty zwiqzane z opr62nianiem i czyszczeniem istniejqcych zbiornik6w sq kosztami kt6re poniesie

Wykonawca.

Pvtanie nr 2.

,,Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) bgdq koszty zwiqzane z utylizacjq

osad6w/odpad6w znajdujqcych siq w istniejqcych obiektach przewidzianych do modernizaili;'

Odpowiedi:
Zamawiajqcy, przez caly okres trwania inwestycji bqdzie ponosil koszty zwiqzane z bie2qcq obslugq

oczyszczalni 5ciek6w, w tym r6wnie2 z utylizacjq odpad6w powstalych w procesie oczyszczania

6ciek6w (skratki, piasek, osad).

Zamawiajqcy dopuszcza poniesienie koszt6w zwiqzanych z utylizacjq osad6w, skratek i piasku r6wnie2

w czasie opr62niania zbiornik6w przewidzianych do modernizacji pod warunkiem, 2e odpompowanie
Sciek6w ze zbiornik6w na istniejqcy ciqg technologiczny odbqdzie siq w spos6b niepowodujqcy
zaburzenia normalnej codziennej pracy oczyszczalni. Je$li spos6b lub tempo opr62niania zbiornik6w
nie bqdzie dostosowane do warunk6w normalnej - codziennej pracy oczyszczalni i spowoduje

uciq2liwo6ci w funkcjonowaniu oczyszczalni, Wykonawca bqdzie zmuszony do opr62nienia zbiornik6w

we wlasnym zakresie i na sw6j koszt.

P-yJllAe A 3.

,, Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) bqdq koszty zwiqzane z eksploatacjq

istniejqcej oczyszczalni podczas prowadzenia prac zwiqzanych modernizacjq oczyszczalni"

Odpowiedi:

Koszty zwiqzane z bie2qcq eksploatacjq oczyszczalni ponosi Zamawiajqcy.
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Pvtanie nr 4.

,, Dot. wa rstw ko nstru kcyj nych nawie rzch n i d rogowych

Prosimy o wyja$nienie rozbieino6ci miqdzy dokumentacjq badaf podloia gruntowego a projektem

wykonawczym w bran2y drogowej.

Zgodnie z dokumentacjq badaf podlo2a gruntowego opracowane przez Przedsiqbiorstwo Uslugowo-

Produkcyjne "SOlL" cyt. : Pod projektowane drogi dojazdowe, grunty nasypowe mo2na

zakwalifikowad jako nieno6ne, zakladajqc ich calkowitq wymianq. Przy czqSciowej wymianie nasyp6w

nale2y wykonad wzmocnienia podbudowy z odpowiednio zagqszczonE warstwq piaszczysto -
2wirowq lub gruntem piaszczystym stabilizowanym cementem, stosownie do wymog6w

konstrukcyjnych i zgodnie z zaleceniami Biura Projekt6w. Natomiast zgodnie z zapisem w projekcie

wykonawczym drogowym cyt.:

a) drogi

kostka brukowa betonowa 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

podbudowa betonowa C8/10 20 cm

stabilizacja piasku cementem Rm=1,5 15 cm MPa

gruboS6og6lem 47 cm

Prosimy o potwierdzenie warstw konstrukcji nawierzchni oraz braku konieczno6ci wykonania

wymiany gruntu (brak zakresu prac w przedmiarze)."

Odpowiedi:
Zgodnie z dokumentacjq geologicznq, nale2y w ramach rob6t ziemnych uwzglqdnid calkowitq

wymianq gruntu pod nawierzchnie dr6g. Maksymalny poziom ich zalegania, wg badafi podlo2a

gruntowego, wynosi t,2 m. Powy2sze uwzglqdniono w przedmiarze rob6t.

W miejsce wybranego urobku nawieid grunt piaszczysty. Natomiast uzyskane masy ziemne

(w ramach wymiany) mo2na wykorzystad np. przy budowie wal6w.

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian.

Pvtanie nr 5.

,, Dot. odwod nienia wykop6w

Prosimy o wyja6nienie rozbie2no6ci miqdzy Projektem tymczasowego odwodnienia wykop6w a

przedmiarem rob6t. Projekt Tymczasowego odwodnienia wykop6w przewiduje cyt. : zabezpieczenie

wykop6w przed wodq gruntowa nastqpujqcych obiekt6w:

obiekt nr 1- przepompownia 5ciek6w,

obiekt nr 2 - stacja mechanicznego oczyszczania 5ciek6w,

obiekt nr 3 (Nr2) - reaktor biologiczny ..... tqcznie zaprojektowano Scianki szczelne stalowe z grodzic

GZ4 o dlugo$ci:

5,0m dla obiektu nr 1 na dlugo6ci32,0m,

4,5m dla obiektu 2 i3 na dlugoici85m.

Natomiast zgodnie z przedmiarami rob6t:
dla obiektu nr 1 na dlugo5ci 32,Om,

dla obiektu 2 na dlugo6ci0,0 m

dla obiektu 3(Nr.1 i Nr2) na dlugo5ci 151,6 m.

dla obiektu 5 na dlugo6ci 19,6 m

dla obiektu 6 na dtugoSci31,78 m

dla obiektu 13,0 na dlugo5ci0,0 m
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Czy dla obiekt6w niewymienionych w projekcie odwodnienia tymczasowego naleiy wykonad

zabezpieczenie wykop6w iodwodnienie na potrzeby prac ujqtych w projektach wykonawczych ob. 5,

6,L3?

W przypadku potwierdzenia konieczno6ci zabezpieczenia ob.2 i 13 prosimy o korektq przedmiar6w z

podaniem ilo6ci zabezpieczefi i odwodnieni"

Odpowiedi:
Badania gruntowo wodne dla potrzeb opracowania dokumentacji wykonywane byly dwukrotnie w

lipcu 2015 r. i w paidzierniku /listopadzie 2018 r. Na ich podstawie sporzqdzony zostal projekt

tymczasowego odwodnienia wykop6w dla wymienionych obiekt6w: L,2i3.

Natomiast dla projektowanych obiekt6w : 5 i 6 moie zaistnied potrzeba odwodnienia wykop6w w

zale2no5ci od wystqpowania zwierciadta wody gruntowej, co z kolei warunkuje ilo56 opad6w deszczu.

Dlatego z ostro2no5ciw przedmiarach ujqto prace odwodnieniowe.

Odpowiedi na pytanie czy dlo obiektow nie wymienionych w projekcie tymczosowego odwodnienio

noleiy wykonat zabezpieczenie wykopiw, brzmi : tak je2eli zajdzie taka potrzeba .

Obiekt 13 - budynek socjalny - obiekt istniejqcy, nie wystqpi koniecznoSd odwodnienia .

Do opisu zakresu prac budowlanych slu2y projekt, przedmiary sq elementem pomocniczym.

Zamawiajqcy nie widzi potrzeby korekty przedmiar6w.
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