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WyjaSnienia tre5ci SIWZ

Na podstawie ar1. 38 ust.2 ustaw), zdnia29 slycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych
(tekst.f ednolity Dz. U.z20l9 r. poz. 1843) w imieniu Zamawiajqcego przekazujg treSc zapytahwraz
z wyja(nieniami dotycz4cymi postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zaprojeklowanie i Wykonanie robdt budowlanych - zadania pn.: ,, Rozbudou,a

i przebudowa oczyszczalni Sciekov, rlla potrzeb przylqczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
mieszkaitcriv, ws i obszaru Aglomeracj i Lubiana ".

Pytania:

1. W materialach przetargowych podano iloS6 dopiywu 5ciek6w, na kt6r4 naleay liczyc
oczyszczalnig. Nie podano jednak wielkoSci ladunk6w jakie w okresie docelowym wyst4pi4. Jest
to zamiar Z.amawiaj4cego i w tym zakresie Wykonawca nie posiada Zadnej wiedzy. .lest to
podstawowa wielkoSi dla okreslenia potrzeb budowy oczyszczalni. Jakkolwiek w Decyzji
Starosty KoScierskiego z dn. I 1 sierpnia 2017 r. udzielaj4cej pozwoleniawodnoprawnego znajduje
sig wielkoSc dla rozbudowanej oczysz.czalni RLM 7234 mieszkafc6w w sezonie i RLM 5185 poza
sezonem. Prosimy o potwierdzenie wielkoSci rozbudowy oczyszczalni v,ryralajq tadunkiem
zanieczy szc zeri doplywaj 4cy ch.

2. Jakie sq wymagania dla realizacji warsztatu jego wielk oic i przeznaczenia?
3. Czy nalezy przewidziei wyposa2enie warsztatu? Je2eli tak to jakie?
4. Czy nale2y przewidziec wyposazenie oczyszczalni w inne niz technologiczne np. gospodarcz.e,

eksploatacyjne itd. Jezeli tak to jakie?
5. czy naleZy uwzglgdnii wyposazenie w laboratorium? Jezeli tak to jakie?
6. Ozy wymagana jest wymiana zbiornika wapna i linii higienizacji osadu na nowe urz,4dzenia czy

mozna wykorzystai stan istniej4cy?
(PFU pkt. IL Budynek oczyszczalni ppkt. 5 higienizacja osadu nadmiernego, budowa nowego
zasobnika wapna wraz z Slin-rakami transportuj4cymi i zbiornikiem mieszania wapna z osaden-r
nadmiernym (zautomatyzowanie systemu).

7. C)zy wymagana jest wymiana wirowki osadu na nowq c'zy rnohnawykorzystai stan istniejqcy?
8. Cz-y nalezy uwzglgdnic opomiarowanie przebiegu procesu oczyszpzania Sciekow? Jezeli tak to

jakie?
9. Czy i jakie opomiarowanie jakosci odplywu nalely przewidziec w projekcie?

10, Czy nale?y uwzglgdnii wizualizacjQ pracy oczyszczalni orazmoniforing calego obiektu?
11. Zapis w umowie {17 pkt.5 jest niewlaSciwy, wymagawyjaSnief izrnianj, jego zapisu. Z obecnego

zapisu wynika. ze nawet takie kary jak za sp6znione zlozenie rpru*ordinia, zatrucie Sciekdw
powodujEce wytrucie osadu lub wadlirvq eksploatacjE nie wynikajEcq z winy wykonawcy zostanq



12.

one wyegzekwowane od wykonawcy. Winna byi wprowadzona zmianatego zapisu okreSlajqca w
jakich przypadkach wykonawca zostanie obci42ony karami.
Czy zamawiaj4cy potwierdza. 2e jakoSc Sciek6w oczyszc'zonych z oczyszczalni ma odpowiadai
parametrom podanym w pozwoleniu wodnoprawnym posiadanym przezzaklad na odprowadzenie
Sciek6w przemyslowych tj. :

BZ'ls -25 meOz/dm3
C\ZT - 125 mg Ozldm3
Pog - 2,0 mg/dm3
pH - 6,5-9
Nog - 30 mg/dml
Zawiesiny og6lnej - 35 mg/dm3

My zaoferujemy wielkoSi warsztatu i laboratorium prosimy jednak o podanie wymaganego ich
wyposa2enia.

Odpowi edzi:

Ad. I
Zamawia.iqcy w dokurner-rtacji przetargowej tj. Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia w p.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA przedstawia wartodci przepustowoSci hydraulicznej jakie
winna spelniac zmodernizowana oczyszczalnia w sezonie (750 m3/d) i poza sezonem (500 m3/d)
oraz w p.3.3. Dokumentacja pokazuje wyniki badari Sciek6w doplywajqcych wykonanych przez.

akredytowane laboratori um.
Zamawiajqcy stoi na stanowisku, ze to Wykonawca z zasobami osobolvymi specjalist6w z
doSwiadczeniem i odpowiedni4 wiedz4 fachow4 winien ,,opracowai" wymagane na etapie I
(Wykonanie koncepcji ...) tz. Scieki projektowe.
Wykonawca na etapie koncepcji przedstawi Zamawiajqcemu uzasadnienie okreSlenia wartoSci
,,Sciek6w projektowych" celem uzyskania wymaganej w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zam6wienia akceptacj i.
Ad.2
Zamawiajqcy informu.ie, 2e przeznaczeniem warsztatu jest mozliwoS6 wykonywania wszelkich prac
serwisowo-naprawczych zastosowanych urzqdzeh, wielkoS6 warsztatu winien okre5lii wykonawca
(wykonanie koncepcj i).
Ad.3
Z,anawiajqcy infbrmuje, ze - z zastrzeleniem wskazanym w odpowiedzi Ad.l3 nie przewiduje sig
wyposazenia warsztatu w narzgdzia, przyrzqdy itp. przez Wykonawcg.
Ad.4
Zamawiajqcy infbnnuje, ze opis wymaganego wyposaZenia zawarty jest w poszczeg6lnych zapisach
programu funkcjonalno-uzytkowego, odnoSnie opisywanych poszczeg6lnych obiekt6w.
Ad.5
Zamawiaiqcy informuj e, ze - z zastrzezeniem wskazanym w odpowiedzi Ad. 13 nie przewiduje siE sig
wyposazeni a laboratorium przez Wykonawcg.
Ad.6
Zamawiajqcy informuje,2e zapis programu funkcjonalno-uzytkowego zawarty w czESci A ust.
1 . 1 .3.lit. a) pkt. II Budynek oczyszczalni ppkt. 5 jest wym agany .

Ad.7
Zamawiajqcy infbrmuj e, 2e urzqdzenie odwirowuj4ce osad nadmierny winno spelniac wymogi i
potrzeby nowoprojektowanej oczyszczalni zgodnie z zapisem pFU.
Ad.8

13.

I.an'tawiajqcy infbrmuje, 2e wymagane jest dzialanie oczyszczalni i przebieg procesow
technologicznych bez stalego dozoru obslugi oczyszczalni. Proces winien przebiega6 sinoczynnie i
uzyskiwai zakladany staly efbkt ekologiczny.
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Ad.9
Zan'rawiajqcy wskazuje, 2e istotn4 cechq oceny jakoSci Sciekow oczyszczonych jest pomiar

zawartoSci azotu (amoniak) i mgtnoSci, natomiast iloSc i jakoSi Sciek6w winna byd okreSlona za

pomocE odpowiedniego urz4dzenia pomiarowego posiadaj4cego certyfikat Glownego UrzEdu Miar
zgodnie z zapisem programu funkcjonalno-uzytkowego zawarlego w czgSci A ust. 1.1.3. pkt. III
Zbiorni k zewngtrzny defosfatacj i. nitry li kacj i, den itry fi kacj i ppkt. 3.
Ad. 10

Zamauiapcy informuj e, Ze zgodnie z zapisami PFU nie jest wymagan4 koniecznoSciq wizualizacja
pracy oczyszczalni i n-ronitoring calego obiektu.
Ad. lt
Zamawiajqcy infbrmuje, ze nie wyraZazgody na zmiang zapisu treSci $ 17 pkt. 5 umowy.
Ad. 12
'ZamawiajEcy potwierdza, 2e parametry
parametr6w okreSlonych w pozwoleniu
Stolowej ..Lubiana" S.A.
Ad. l3
Zamawiajqcy informuje, ze opis zawarty w PFU m6wi o pomieszczeniach. Zamawiajqcy nie wymaga
wyposazenia przez WykonawcE warsztatu i laboratorium w narzgdzia i urz4dzenia specjalistyczne
poza wynlaganymi urzEdzeniami wynikaj4cych w przepis6w BHP i ppoz.

Sciekow oezyszczonych winny trwale nie przekraczac
wodno-prawnym posiadanym przez Zaklady Porcelany
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