
 

 

 

 

 

Bełchatów, dnia 29.04.2021 

 

Nasz znak: PZ.271.1.2021 

 

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 
275 pkt 1 (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  pytanie: 

Pytanie: 
Prosimy o załączenie schematu pracy oczyszczalni na czas jej przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

Projektowana kolejność realizacji robót opisana została w pkt. 1.3 opisu do projektu. Na każ-
dym etapie budowy oczekiwane jest utrzymanie obiektu w ruchu. Realizacja sposobu zapew-
nienia ciągłości pracy obiektu jest dowolna, jednakże oferent jest zobowiązany do uwzględnie-
nia w ofercie kosztów z tym związanych wg. własnego rozwiązania. Proponuje się utrzymanie 
pracy dotychczasowego układu na czas budowy nowej przepompowni ścieków i nowego ciągu 
oczyszczalni ścieków wraz z orurowaniem. Po uzyskaniu gotowości do pracy nowego ciągu 
oczyszczalni ścieków możliwe będzie oczyszczanie ścieków na nowym ciągu oraz na jednym                           
z dwóch dotychczasowych poprzez skierowanie ścieków z dotychczasowego przewodu tłocz-
nego do nowej komory rozdziału. Po przeprowadzeniu remontu jednego z istniejących ciągów 
możliwy będzie remont drugiego z nich. Po uzyskaniu gotowości do pracy wszystkich ciągów                  
i ich uruchomieniu proponuje się przystąpić do przebudowy istniejącego zbiornika przepom-
powni ścieków poprzez tymczasowe pompowanie ścieków ze studzienki ISW za pomocą istnie-
jących pomp bezpośrednio do nowej komory rozdziału przewodem ułożonym na terenie. Do-
puszcza się również czasowe wywożenie ścieków. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

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