
 

 

 

 

 

Bełchatów, dnia 30.04.2021 

 

Nasz znak: PZ.271.1.2021 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 
275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275) – dalej ustawy PZP 
pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady”.  

 
 W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ                              
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275), udziela                      
odpowiedzi na niżej wymienione  pytania: 

Pytanie nr 1 : 
Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt branży elektrycznej jest tożsamy z projektem 

wykonawczym. 

 

Odpowiedź: 

Udostępniony projekt branży elektrycznej jest tożsamy z projektem wykonawczym. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z demontażami instalacji elektrycznych, brak 

informacji na ten temat w udostępnionym projekcie. Jednocześnie prosimy o wskazie miejsca dla 

zdemontowanych materiałów. 

 

Odpowiedź: 

Projekt obejmuje rozbiórkę 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z ich fundamentami i instalacją 

zasilającą wg. zapisu w pkt. 3.5. opisu. Dla potrzeb ofertowania należy przewidzieć utylizację 

wszelkich zdemontowanych elementów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, zgodnie z zapisami 

w projekcie. 

 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o udostępnienie projektu AKPIA – kompletnego układu sterowania urządzeniami 

oczyszczalni ścieków.  

 

Odpowiedź:  

Rozwiązania AKPiA projektowanego ciągu technologicznego oczyszczalni są elementem 

składowym dostarczanego w całości urządzenia. Nie posiadamy takiej dokumentacji. 



 

Pytanie nr 4:  

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją uziemiającą urządzeń 

technologicznych, a także instalacji elektrycznych (np. oświetlenia terenu), brak informacji na ten 

temat w udostępnionym projekcie.  

 

Odpowiedź:  

Rozwiązania branży elektrycznej przedstawia opis branży elektrycznej. Instalacja uziemiająca 

stanowi część składową poszczególnych urządzeń i należy ją wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją oświetlenia terenu. Czy wymianie 

podlega cała instalacja oświetlenia terenu, czy też tylko oprawy oświetleniowe? 

 

Odpowiedź: 

Instalacja oświetlenia terenu projektowana jest w całości jako nowa zgodnie z zapisem w pkt. 2.6.6. 

opisu branży elektrycznej. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o informację, czy w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków zostały wydane nowe 

warunki przyłączenia energetycznego. Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Nowe warunki nie zostały wydane, zapotrzebowanie na moc mieści się w granicach mocy 

zamówionej określonej w bieżącej umowie. Warunki zasilania obiektu w energię elektryczną nie 

ulegną zmianie, obecnie zrealizowany układ zasilania jest wystarczający dla potrzeb rozbudowy 

oczyszczalni ścieków. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy                    

i montażu nowego złącza kablowo-pomiarowego. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy                     

o doprecyzowanie zakresu prac związanych z rozbudową lub przebudową tego złącza.  

 

Odpowiedź: 

W  zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i montażu nowego złącza 

kablowo-pomiarowego. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o udostępnienie rzutu budynku technicznego z projektowaną wewnętrzną instalacją 

elektryczną. 

 

Odpowiedź: 

W istniejącym budynku projektuje się umieszczenie jedynie szafy RGO. Brak rysunku 

szczegółowego. 

 

 

 



Pytanie nr 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy                    

i wykonania instalacji ochrony osób i mienia np. sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu 

wizyjnego (kamer).  

 

Odpowiedź: 

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i wykonania instalacji ochrony 

osób i mienia np. sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego (kamer). 
 

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do 

wykonania systemu powiadamiania o awariach i uszkodzeniach urządzeń oczyszczalni ścieków, bądź 

awarii zasilania w energię elektryczną.  

 

Odpowiedź: 

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest do wykonania system powiadamiania                     

o awariach i uszkodzeniach urządzeń oczyszczalni ścieków, bądź awarii zasilania                                                   

w energię elektryczną 

 

 

Pytanie nr 11: 

Jaki system monitoringu jest wymagany dla przepompowni ścieków: GPRS z wizualizacją czy 

standardowy GSM? 

 

Odpowiedź: 

Wymagany jest system monitoringu GPRS z wizualizacją. 

 

 

 

Zamawiający informuje, że na dzisiaj nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow 
2. a/a. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow

