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WYJA ŚNIENIA DO SIWZ 
 

nr postępowania 04/WPW-01/02/10 
 

 „Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komor y zasuw na Stacji 
Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4”  

 
 
 
 

W związku z pytaniami Oferentów, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia z zakresu 

sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Modernizacja komór zbiorników 

kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4” 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 przedstawia poniżej odpowiedzi na 

zadane pytania:  

1. W przedmiocie zamówienia ostatnia wodoszczelna warstwa ma być wykonana z żywicy 
epoksydowej. Ze względu na wymagania przy zastosowaniu żywicy wilgotności podłoża <4% - co 
wiąże się z koniecznością kilku  miesięcznego suszenia zbiornika - czy można zastosować materiał 
mineralny aplikowany na wilgotne podłoża którego szczelność i gładkość odpowiada żywicy 
epoksydowej? 

 
Ad1.Można zastosować np. powłoki mineralne elastyczne, które spełniają wszystkie wymienione w SIWZ 
wymogi  oraz posiadają zdolność przenoszenia rys podłoża min. 0,5mm. 
Warstwa ta musi być paroprzepuszczalną i wodoszczelną powłoką zabezpieczającą, przeznaczoną do 
zabezpieczania betonów w kontakcie z wodą pitną; 

 

2. W zbiornikach stwierdzono złą jakość płyt dennych wymagających gruntownej rekonstrukcji lub 
nawet wymiany przed nałożeniem właściwych warstw uszczelniających. Zakres tych prac jest w chwil 
obecnej niemożliwy do oszacowania, Zamawiający nie dysponuje też ekspertyzą budowlaną 
określającą stan techniczny zbiorników i zakres prac naprawczych. Czy w świetle powyższego można 
pominąć na etapie oferty koszt rekonstrukcji płyty dennej, a dokładny jej koszt określić w trakcie 
wykonywania prac w robotach dodatkowych? 
 
Ad2.W ramach zadania należy uwzględnić wszystkie prace i czynności niezbędne do przywrócenia 
właściwego stanu technicznego zbiorników kontaktowych, gwarantującego ich prawidłowe funkcjonowanie. 
W celu umożliwienia właściwej oceny stanu technicznego zbiorników kontaktowych i prawidłowej wyceny 
koniecznych robót Zamawiający zorganizował wizję lokalną dla Oferentów. 

 
Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień związanych z działalnością 
sektorową Wodociągów Dębickich  sp. z o.o. w Dębicy (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie 
sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.) § 17 pkt. 6 termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30.03.2010r. 


