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Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ - 2
W odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowę hali
stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)” udzielamy
następujących odpowiedzi:
Pytanie:
8. Zgodnie z zapisem pkt VIII ppkt 1 SIWZ, prosimy o podtrzymanie udzielonych
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, które miały
miejsce w zakończonym postępowaniu w 2013 roku.
Odpowiedź:
8. Informujemy, że podtrzymujemy większość odpowiedzi na pytania do SIWZ w
zakończonym postępowaniu w 2013 roku.
Zmianie uległy odpowiedzi na pytania nr 5 i 8 (na czerwono).
Poniżej aktualne odpowiedzi na zadane pytania z 2013 roku.
Pytania z zakończonego postępowania z 2013 roku:
1. Co należy zrobić z kostką „jumbo” z rozbiórki? Czy zostaje ona u inwestora, czy
należy ją wywieźć z terenu inwestycji?
2. Czy w miejscu przewidzianym na budowę hali istnieją fundamenty, na których można
posadowić halę?
3. Czy inwestor ma konkretne wymagania co do zabezpieczenia konstrukcji stalowej (np.
malowanie antykorozyjne/ocynk)?
4. Czy w hali mają być wykonane instalacje? Jeśli tak, to jakie?
5. Ułożenie kostki brukowej w hali ma być na poziomie ok. 0,5 m poniżej poziomu
obecnego. Czy oznacza to, że po zdjęciu płyt jumbo należy usunąć także część
podbudowy znajdującej się pod płytami? Czy konieczne będzie wykonanie nowej
podbudowy pod kostkę brukową?
6. Wg decyzji lokalizacyjnej wymiary hali to 21x45m, co daje 1125 m2. Jakie wymiary
hali należy przyjąć do obliczeń?
7. Prosimy o podanie warunków gruntowo-wodnych dla miejsca, w którym ma być
wybudowana hala.
8. Proszę o określenie z ilu stron hali wymagany jest mur oporowy i do jakiej
wysokości.
9. Jakiego rodzaju podbudowa znajduje się obecnie pod płytami „jumbo”? Prosimy o
podanie informacji o grubości i rodzaju warstw.
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10. We wzorze umowy w § 1 pkt 2 jest zapis mówiący, iż przedmiotem umowy jest
również: „dostawa i montaż urządzeń hali na potrzeby magazynowe oczyszczalni
ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na
terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)”.
11. Czy inwestor dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi, czy
też jedną fakturą po odbiorze końcowym?
12. Jaki rodzaj ładowarki czołowej będzie użytkowany w hali składowania osadu?
(parametry techniczne maszyny)
13. Czy w hali należy uwzględnić oświetlenie elektryczne (jeśli tak, to jakiego rodzaju)
lub czy przewidujecie Państwo konieczność doświetlenia hali światłem naturalnym
(świetliki dachowe lub naświetla w ścianach np. z poliwęglanu)
14. Sposób odprowadzenia wody deszczowej z dachu hali (na teren lub do kanalizacji
deszczowej?)
15. Ze względu na długi weekend prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.
16. Czy rozebraną podbudowę spod płyt „jumbo” można pozostawić u inwestora, czy
należy ją wywieźć z terenu inwestycji?
17. W decyzji lokalizacyjnej w pkt 4 jest zapis: należy zaprojektować odpowiednie
„zagospodarowanie terenu, zrealizować je przed oddaniem projektowanych obiektów
do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym
stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów”:
Prosimy o sprecyzowanie, o jakiego rodzaju zagospodarowanie terenu chodzi?
18. W decyzji lokalizacyjnej w pkt 7 f) jest zapis:
„zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, na
warunkach określonych przez jej właściciela w warunkach przyłączenia załączonych do
wniosku”, natomiast w SIWZ nie ma informacji o przyłączach elektroenergetycznych.
Prosimy o informację, czy podłączenie hali do sieci wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak,
to w jakiej odległości od planowanej hali znajduje się miejsce podłączenia do sieci.
19. W jakiej dokładnie odległości od hali znajduje się kanalizacja deszczowa, do której
należy odprowadzić wodę z dachu hali?
Odpowiedzi do pytań z zakończonego postępowania z 2013 roku:
1. Płyty jumbo zostają u inwestora.
2. W miejscu posadowienia hali nie występują fundamenty.
3. Osady ściekowe posiadają agresywność korozyjną podobną do odpadów rolniczych
typu obornik, czy gnojowica, zatem zabezpieczenie antykorozyjne winno być
dostosowane do agresywności składowanych osadów.
4. Inwestor nie przewiduje żadnych instalacji, poza tym że konstrukcja hali ma
umożliwiać naturalną wentylację.
5. Ukształtowanie posadzki z niewielkim spadem w jedną stronę. W najniższym
punkcie wyprofilowane korytko odciekowe.
6. Do obliczeń należy przyjąć wymiary zgodnie z decyzją lokalizacyjną 21x45m.
7. Warunki gruntowo-wodne:
- do głębokości 4-5 piaski,
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- woda gruntowa na poziomie 4-5m.
8. Mur oporowy wymagany jest na wszystkich ścianach hali, oczywiście oprócz wjazdu,
o wysokości min 1,50 m.
9. Warstwa grubego żwiru lub tłucznia, która zbierała odcieki po osadach ściekowych
dotychczas tam składowanych, a pod nią geomembrana (grubość ok. 0,5 m).
10. Jest to omyłka pisarska – prawidłowy zapis w poprawionym wzorze umowy w § 1 pkt 2
umieszczonym na naszej stronie.
11. Inwestor dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi – zapis w
poprawionym wzorze umowy w § 9 pkt 2 umieszczonym na naszej stronie
12. Koparko-ładowarka CASE 580T 72 kW (97 KM) i ładowarka czołowa z
wysięgnikiem teleskopowym.
13. Nie przewidujemy w hali oświetlenia elektrycznego ani dodatkowego doświetlenia
światłem naturalnym.
14. Do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków w
bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji hali.
15. Termin składania ofert ulega zmianie i upływa 15 listopada 2013 roku o godz. 12.00.
16. Podbudowę spod płyt „jumbo” należy pozostawić u inwestora.
17. Nie dotyczy oferenta, a jest po stronie Zamawiającego.
18. Nie przewidujemy instalacji elektrycznej, zgodnie z SIWZ.
19. Ok 2,5 – 5 m na południe od planowanej lokalizacji hali – kd 250 zgodnie z załączoną
mapką sytuacyjną.
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