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o Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrn Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 000001035 1 

Kapi tał zakładowy 63 626 500 PLN 

Grudziądz, dnia 15.03.2017 r. 

Znak sprawy: S5/2017 /PN/SO 

L.dz. SO/1587/2017 

Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 

(strona internetowa Zamawiającego) 

Dotyczy postępowania pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór 
fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza. 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, 
że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia 
komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.. 

Stosownie do treści § 16 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
(Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. z późn. zm.) 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień : 

Pytanie: 
„Po analizie dokumentacji technicznej i STWiOR zauważamy niekonsekwencję w podejściu 
projektanta do kwestii zabezpieczenia chemoodpornego powierzchni betonu poletka 
składowego. W projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej projekt nie przewiduje 
wykonania zabezpieczeń powierzchni ścianek oporowych a co za tym idzie stopy ścianki 
stanowiącej równocześnie fragment płyty składowej osadów. W projekcie uznano, że wystarcza 
.,zabezpieczenie strukturalne „ wynikające z klasy i wodoszczelności zaprojektowanego betonu. 
Dotyczy to również kanałów odwadniających, z których jeden przebiega w części środkowej 
poletka. Natomiast projekt wykonawczy drogowy obejmujący płytę betonową pomiędzy 
wymienionymi elementami konstrukcyjnymi w opisie technicznym nakazuje zabezpieczenie 
powierzchni płyty betonowej środkiem o „wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej". O 
zabezpieczeniach takich nie ma również mowy w STWiOR oraz w przedmiarach 
zamieszczonych pomocniczo. 
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia należy uwzględnić 
zabezpieczenie powierzchni zgodnie z opisem drogowym, a jeżeli tak to czy dotyczy to również 
kanałów i ścianek oporowych?" 

Oraz uzupełnienie: 

„W uzupełnieniu do zadanego zapytania (L.dz. WPK-74/2017) w przypadku gdy należy 
uwzględnić wykonanie powłok na pow. betonowych prosimy o podanie rodzaju i parametrów 
powłok Uaka odporność chemiczna, jaka odporność mechaniczna) oraz agresywności osadów, 
które będą składowane". 
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Wyjaśnienie: 

Mając na uwadze ujednolicenie i doprecyzowanie zapIsow projektu budowlano
wykonawczego, Zamawiający wymaga, aby beton użyty do realizacji ścian, nawierzchni i 
kanałów odwadniających poletka mia/ klasę wytrzyma/ości określoną w projekcie oraz 
wodoszczelność W8 i mrozoodporność F150, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Z każdej partii betonu Wykonawca pobierze, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
próbki. Pobrane próbki na swój koszt Wykonawca przebada w wyspecjalizowanym 
laboratorium, w zakresie wytrzyma/ości, mrozoodporności i wodoszczelności. Wyniki badań 
przedstawi Zamawiającemu. 

Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie zapisów projektu Zamawiający rezygnuje 
z wykonania pow/ok zabezpieczających nawierzchnię i ściany poletka. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin 
składania ofert na dzień 21.03.2017 r. do godziny 10:00. 

Rozdzielnik: 
1. Strona internetowa Zamawiającego: 

www.bip.wodociaqi.grudziadz.pl; 
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; 
3. Ala. 

Opracowanie: 
Jakub Malinowski, tel. 56/ 46 59 077 lub 602 623 518 
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