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Do wiadomości  

wszystkich uczestników  

postępowania   

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie moderni-

zacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów, prowadzonego zgodnie z postanowie-

niami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych   

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:   

Pytanie nr 1(78) 
Maksymalny godzinowy przepływ wynosi 740 m3/godz.  

Wymagania co do wydajności sita wynoszą 740 m3/godz. Przy czym przewiduje się zdublowana ilość 

urządzeń technologicznych pomimo wymogu spełniania maksymalnego godzinowego przepływu w 

porze suchej wydajności przez jeden ciąg. Czy Zamawiający przewiduje jeden ciąg jako rezerwowy? 

Czy może wydajność 740 m3/godz.  dotyczy dwóch sit? 

Odpowiedź 

Zamawiający zakłada, że węzeł mechanicznego oczyszczania składa się z 2 linii sitopiaskowników 

o przepustowości hydraulicznej 104 l/s każdy (wydajność 50 % wartości przepływu maksymalnego 

godzinowego ścieków), natomiast wydajność jednego sita powinna wynosić 208 l/s (wydajność 100 % 

wartości przepływu maksymalnego godzinowego). Zakłada się pracę jednego urządzenia przy niskich 

przepływach do 104 l/s, przy wyższych przepływach będą pracowały dwa sitopiaskowniki. Ponadto 

założono, że jeden piaskownik jest w stanie przyjąć cały strumień maksymalnego przepływu (awaria 

lub konserwacja jednego z sitopiaskowników), dlatego przyjęto taką wydajność sita (konieczność 

odebranie całej ilości skratek). 
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Pytanie nr 2 (79) 
Badania stopnia separacji skratek w akredytowanych laboratoriach wykazały, że powierzchnie cedzą-

ce w postaci szczelin charakteryzuje dwukrotnie niższy stopień separacji skratek w porównaniu po-

wierzchniami perforowanymi. Jakie jest założenie stopnie separacji skratek?  Dlaczego Zamawiający 

dopuszcza tylko sita szczelinowe o niskim stopniu separacji skratek? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza sita szczelinowe jak i perforowane pod warunkiem redukcji rozpuszczalnych 

części organicznych do 90 %. 

 

Pytanie nr 3 (80) 
Specyfikacja stanowi, że sito musi być zintegrowane z prasą skratek. Następnie sprasowane skratki 

mają być poddane ponownemu sprasowaniu w praso płuczkach skratek. Czy Zamawiający dopuszcza 

sito piaskowniki zintegrowane z płuczką skratek, prasą i płuczką piasku. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza sitopiaskowników zintegrowanych z płuczką skratek i płuczką piasku. 

Sitopiaskownik powinien być wyposażony w zintegrowaną praską skratek oraz dodatkowym urządze-

niem prasopłuczki skratek. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojedynczych urządzeń prasopłucz-

ki skratek oraz separatora z płuczką piasku, w momencie zastosowania odpowiedniego układu prze-

nośników zapewniającego współprace przedmiotowej prasopłuczki skratek oraz separatora z płuczką 

piaski wraz z dwoma ciągami sitopiaskowników. 

Pytanie nr 4 (29) 
6. W odniesieniu do zapisów załącznika nr 5 do umowy  -  pkt.5 odnośnik 3, Wykonawca 

wnosi o wykreślenie. Wskazany zapis o wymianie wadliwego elementu, dla którego okres 

gwarancji upłynął, spowoduje doliczenie ryzyka z tego tytułu do wyceny, tym samym wzrost 

wartości oferty. - czw. 19.11.2020 11:07 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymiany wadliwego elementu. 
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