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Góra Kalwaria, dnia 2.12.2020 r.  

Nr postępowania: 2020-9691-15613  

   

Do wiadomości  

wszystkich uczestników  

postępowania   

   

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie 

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów, prowadzonego zgodnie z 

postanowieniami 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(24) 

W odniesieniu do zapisów umowy - § 5 [Termin] ust. 9, Wykonawca wnioskuje o zmianę w zakresie 

przedstawienia harmonogramu - na projekt w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz na roboty 

-  w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych. Na 

dzień podpisania umowy Wykonawca nie będzie posiadał dokładnej wiedzy nt. podziału robót, 

dostaw i usług na poszczególnych podwykonawców (nie będą znani wszyscy podwykonawcy). 

Dodatkowo, podczas prac projektowych Wykonawca ustala kolejność wykonywania prac, co będzie 

miało bezpośrednie przełożenie na przyszły harmonogram realizacji robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Niniejszy harmonogram jest niezbędny dla 

Zamawiającego na etapie planowania finansowego oraz sprawozdawczości projektu pn. 

„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020, w ramach którego niniejsze 

zamówienie jest realizowane.  
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Pytanie nr 2 (25) 

W odniesieniu do zapisów PFU – pkt. 1.3.8, Wykonawca prosi o doprecyzowanie, kto będzie ponosił 

koszty części zamiennych wymaganych w ramach przeglądu urządzeń w okresie gwarancji oraz 

serwisu pogwarancyjnego? 

Odpowiedź 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na zasadach i warunkach określonych 

w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. Koszty wszystkich części oprócz materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

Pytanie nr 3(26) 

W odniesieniu do zapisów umowy - §16 (ubezpieczenie), czy Zamawiający wymaga zawarcia 

dedykowanego ubezpieczenia dla inwestycji, czy dopuści możliwość przedłożenia posiadanego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności? 

Odpowiedź 

Wymagana suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ma być nie mniejsza niż 10 mln zł. 

Zamawiający będzie również honorował polisę generalną na kwotę nie niższą niż 10 mln zł. 

Pytanie nr 4(27) 

W odniesieniu do zapisów umowy - §17 (kary umowne), Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar 

umownych o połowę oraz zmniejszenie limitu kar umownych do 10% wynagrodzenia netto, 

wskazanego w ofercie.  

Zamawiający chcąc chronić swoje interesy, stosuje zapisy odnośnie kar umownych. Nie powinno 

jednak dochodzić do sytuacji, w których Wykonawcy obarczani są ryzykiem niewspółmiernym  

do realizowanych zadań oraz kwoty zamówienia.  

Zamawiający powinien wprowadzać w życie dobre praktyki – w oparciu o wypracowane procedury, 

dostosowane do realiów rynku zamówień publicznych, które respektują m.in. zasadę 

proporcjonalności i równoważności. 

Niniejszy wniosek ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie 

usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy wniosek (po 

jego uwzględnieniu) pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze 

na siebie Wykonawca w związku z zawarciem umowy.  

Ponadto, Wykonawca wnosi o zmianę naliczania kar umownych od ceny netto a nie brutto. Kara 

umowna nie podlega opodatkowaniu VAT, nie stanowi ona ani dostawy towaru ani usługi. 

Wykonawca powinien być karany od wartości świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić. 

Ponadto, naliczanie kar od kwoty brutto powoduje potencjalną nierówność pomiędzy Wykonawcami, 

szczególnie w przypadku udziału w postępowaniu podmiotów zagranicznych, gdzie cena brutto nie 
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obejmie tu podatku VAT, zgodnie z ustawową definicją. Nie obejmie więc konkurencji zagranicznej 

kara umowna wyliczona od tak określonej ceny brutto. 

Odpowiedź 

Utrzymujemy naliczanie kar liczonych od kwoty brutto, nie ulegają zmianie limity naliczonych kar, 

natomiast zamawiający zmniejsza wysokość kary do 0,1% brutto. 

Pytanie nr 5(28) 

Wykonawca zwraca się z prośbą zawężenia zakresu przeniesienia praw autorskich majątkowych na 

zasadach wskazanych w umowie  (§22),  do utworów nie stanowiących programów komputerowych. 

Wymóg przeniesienia majątkowych praw autorskich w stosunku do programów komputerowych 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest szerszy niż wynika to z praw przenoszonych przez 

twórcę programu komputerowego, nie ma związku z zakresem przedmiotu umowy. 

Odpowiedź 

Brak zapisów w par. 22 odnoszących się do programów komputerowych należy traktować jako brak 

obowiązku przeniesienia praw autorskich dotyczących tych programów. 

Pytanie nr 6(30) 

Wykonawca wnioskuje o dodanie możliwości zmiany umowy w zakresie: ceny, terminu, sposobu 

realizacji przedmiotu umowy jeżeli epidemia/pandemia związana z COVID 19 będzie miała wpływ na 

realizację umowy. 

Odpowiedź 

Panująca obecnie pandemia jest postrzegana jako siła wyższa i zmiany umowy z jej powodu mogą być 

brane pod uwagę, niemniej jednak każdorazowo musi być udokumentowana przyczyna zmiany i 

powiązanie jej z panującą pandemią. Na postrzeganie tego aspektu w relacjach umownych mogą 

mieć również wpływ przepisy wydane przez uprawnione organy. 

 

Pytanie nr 7(31) 

Zgodnie z wymogami opisanymi w Cz. III OPZ PFU strona 102 wraz z instalacją odwadniania należy 

dostarczyć dwie automatyczne sztuki stacji do przygotowania roztworu polielektrolitu. Jedna stacja 

roztwarzania dla nowej prasy, a druga dla istniejącej instalacji odwadniającej firmy DWE DANIA. Na 

podstawie doświadczenia, można stwierdzić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że prasa 

rezerwowa, jeśli będzie w ogóle pracowała, to na pewno bardzo rzadko. W związku z powyższym 

nasuwa się pytanie, czy dla sporadycznej pracy prasy rezerwowej ekonomicznie uzasadnione jest 

dostarczanie kompletnej nowej stacji roztwarzania. Obie prasy będą docelowo zabudowane w 

jednym pomieszczeniu. W związku z tym proponujemy dostarczenie jednej stacji roztwarzania, ale z 

dwoma niezależnie pracującymi układami dozowania roztworu polielektrolitu i jego wtórnego 

rozcieńczania. Zaproponowana powyżej zmiana umożliwi niezależną pracę obu instalacji 

odwadniania, jak również zajmie mniej miejsca w pomieszczeniu odwadniania. Prosimy o wyrażenie 

zgody na równoważne zastosowanie takiego rozwiązania,  które umożliwi niezależną pracę obu 

instalacji odwadniania. 

Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednej stacji gwarantującej zasilanie w roztwór polielektrolitu 

dla obu pras. 

Pytanie nr 8(32) 

Zgodnie z wymaganiami określonymi opisanymi w Cz. III OPZ PFU w punkcie 2.2.7 OB. 7 STACJA 
DOZOWANIA ZEWN. ŹRÓDŁA WĘGLA (OB. PROJEKTOWANY) – strona 67, zbiornik ma spełniać (poza 
innymi wymaganiami ) następujące parametry: 
Zbiornik z wanną bezpieczeństwa 
• liczba: 1 kpl.  
• miejsce zabudowy: zewnętrzny  
• pojemność: ≥ 28 m3  
• materiał: tworzywo wzmocnione szkłem TWS  
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci zbiornika dwupłaszczowego w 
wykonaniu z polietylenu odpornego na działanie promieniowanie UV i środowiska agresywnego (np. 
Polietylen PRC100) 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zbiornika dwupłaszczowego w 

wykonaniu z PE, RC100, odpornego na działanie promieniowanie UV i środowiska agresywnego. 

Pytanie nr 9(33) 

Zgodnie z wymaganiami określonymi opisanymi w Cz. III OPZ PFU w punkcie 2.2.8 OB. 8 INSTALACJA 

PIX (OB. PROJEKTOWANY) – strona 68 do 69 , zbiornik ma spełniać (poza innymi wymaganiami ) 

następujące parametry: 

Zbiornik magazynowy PIX 

• liczba: 1 kpl.  

• miejsce zabudowy: na zewnątrz, poziomy  

• pojemność: min. 28 m3  

• materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione szkłem (TWS)  

Plus: 

Wanna bezpieczeństwa 

• liczba: 1 kpl. 

• wyposażenie wanny bezpieczeństwa: 

− króciec wyczystkowy z kołnierzem luźnym min. DN50 PN10 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci zbiornika dwupłaszczowego w 

wykonaniu z polietylenu odpornego na działanie promieniowanie UV i środowiska agresywnego (np. 

Polietylen PRC100). 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zbiornika dwupłaszczowego w 

wykonaniu z PE, RC100, odpornego na działanie promieniowanie UV i środowiska agresywnego. 

 

Pytanie nr 10(34) 

W Cz. III OPZ PFU w punkcie 2.2.2 OB. 1 STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW oraz 

OB. 2 STANOWISKO ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH (OB. PROJEKTOWANY)  strona 47 do 52 
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Zamawiający opisał swoje wymagania w stosunku do wymagań technologicznych tego obiektu. Brak 

jest jednak informacji na temat rodzaju, ilości, wykonanie materiałowego pojemników/kontenerów 

do ewakuacji skratek i piasku. Prosimy o doprecyzowanie ew. jednoznaczną odpowiedź, że w/w nie 

są przedmiotem tego postępowania. 

Odpowiedź 

Dla ewakuacji skratek, piaski i tłuszczów zakłada się dostarczenie 3 + 1 rezerwowy kontenerów na 

kółkach o poj. 1,1 m3 wykonanych z PEHD. 

Pytanie nr 11(35) 

W Cz. III OPZ PFU w punkcie 2.2.6 OB. 6.1÷2 OSADNIKI WTÓRNE (OB. PROJEKTOWANY) strona 63 do 

65 Zamawiający opisał swoje wymagania w stosunku do zgarniaczy radialnych, precyzując między 

innymi, że: 

Zgarniacz osadu górnego: 

• Zgarniacz: ślimakowy 

Czy Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, wykonanie zgarniacza górnego w postaci 

listwy zgarniającej, lub rynny uchylnej ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla zgarniacza górnego w postaci listwy 

zgarniającej, lub rynny uchylnej. 

Pytanie nr 12(36) 

W Cz. III OPZ PFU w punkcie 1.3.8 SERWIS Zamawiający napisał: 

„Koszty części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się, w okresie do 

przejęcia robót przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca, a po przejęciu robót przez Zamawiającego, 

ponosi Zamawiający”. 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

będzie ponosił jedynie koszty niezbędnych prac serwisowych (np.: dojazd serwisu, delegacje, 

wynagrodzenia itp.) 

Odpowiedź 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na zasadach i warunkach określonych 

w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy. Koszty wszystkich części oprócz materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

Pytanie nr 13(62) 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne  zmianę  układu odprowadzenia flotatu 

z osadników wtórnych z: 

• Układu odprowadzającego flotat do koryta obwodowego 

• Na układ  odprowadzenia flotat rurociągiem pod dnem zbiornika przez przegub obrotowy 

w łożysku centralnym. 
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Drugie rozwiązanie eliminuje konieczność montowania w osadnikach wtórnych koryt obwodowych 

do odbierania flotatu, dzięki czemu obniżamy koszty i zwiększa się powierzchnia czynna osadnika. 

Ponadto tłoczenie flotatu rurociągiem pod dnem zbiornika umożliwia bezpośrednie doprowadzenie 

flotatu np. na początek układu bez konieczności budowy pompowni pośredniej. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanego w PFU odprowadzenie flotatu 

rurociągiem pod dnem zbiornika przez przegub obrotowy w łożysku centralnym. 

Pytanie nr 14(56) 

Dotyczy sieci cieplnej. Na str. 258 „SIWZ CZĘŚĆ III, PFU” w punkcie 3.10.3.3 „Sieci grzewcze 

niskoparametrowe” napisano: „Przyłącze cieplne doprowadzające czynnik grzewczy z kotłowni 

zlokalizowanej w Ob.37 – budynek administracyjny do Ob.23 – budynek odwadniania i higienizacji 

osadu o długości L=63.50 m wykonać z giętkich, samokompensujących się rur preizolowanych, w 

których rura przewodowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (PEXa), izolacja termiczna z pianki 

poliuretanowej PUR typ 32+32/111; średnica rur wewnętrznych 2 x 32 x 2,9 mm, promień gięcia 0,60 

m”. 

W dokumentacji nie ma nigdzie opisanego ob. 37 budynek administracyjny, natomiast Ob. 23 

w dokumentacji to „zbiornik buforowy osadu”, a nie „budynek odwadniania i higienizacji osadu”. 

Prosimy o zmianę opisu w punkcie 3.10.3.3. 

Odpowiedź 

Zamawiający usuwa powyższy zapis. Nową siec c.o. należy wykonać do ob. 1 i 2. 

Pytanie nr 15(57) 

Dotyczy sieci wodociągowej. Na str. 262 „SIWZ CZĘŚĆ III, PFU” w punkcie 3.10.6.5 „Uzbrojenie sieci 

i przyłączy wodociągowych” napisano: „(…) W studni wodomierzowej zdemontować istniejące 

przewody i armaturę. Wyłączone z użytkowania przewody zaślepić w odległości ok. 1.0 m za studnią. 

W studni zamontować nowy zestaw wodomierzowy. (…)”.  

W związku z tym prosimy o wskazanie miejsca studni wodomierzowej do konserwacji oraz 

udostępnienie archiwalnych rysunków tego obiektu. 

Odpowiedź 

Studnia wodomierzowa zlokalizowana jest przy bramie wjazdowej obok ob. 32 Zamawiający nie 

posada rysunków archiwalnych przedmiotowej studni. 

Pytanie nr 16(58) 

Dotyczy sieci międzyobiektowych. W dokumentacji opisano, że ob. 25 „Komora tlenowa stabilizacji 

osadu z funkcją zbiornika retencyjnego” nie wchodzi w zakres tego zadania.  

Prosimy o potwierdzenie, że sieci międzyobiektowe wrysowane na rys. T-01 załącznik nr 6 do PFU, 

również nie są objęte projektem. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wrysowane na rys. T-01 sieci międzyobiektowe do ob. 25 nie wchodzą w 

zakres zadania. 
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Pytanie nr 17(41) 

Pytanie dot. PFU Punkt 2.2.35 Ogrodzenie str. 134 - Punkt gromadzenia odpadów komunalnych: 
- jaką powierzchnie przewiduje Zamawiający na gromadzenie odpadów 
- jak będą gromadzone odpady? W pojemnikach, w kontenerach, pryzmy? 
- czy należy przewidzieć zadaszenie? Wiatę? 
- jaki czas magazynowania przewiduje Zamawiający na zgromadzone odpady? 
- czy zamawiający zamierza uzyskać pozwolenie na gromadzenie odpadów? 

Odpowiedź 

Wiata powinna być zadaszona i mieć powierzchnię min. 15 m2, odpady komunalne będą gromadzone 

w pojemnikach i wywożone regularnie przez  przedsiębiorstwo usług odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

Pytanie nr 18(42) 

Pytanie dot. TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH – w ostatnim wierszu mamy 

podsumowanie wierszy 1-34 ale wiersza nr 34 w załączonym przedmiarze nie ma.  Prosimy o 

uzupełnienie o brakujący wiersz lub poprawienie pomyłki pisarskiej. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał korekty TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH z poprawną numeracją. 

Pytanie nr 19(43) 

Pytanie dot. TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH – prosimy o informację jakie obiekty będą 

likwidowane zgodnie z pozycją 29, a które będą rozbierane zgodnie z pozycja 31. 

Odpowiedź 

W pozycji nr 29 TWEC należy ująć m.in. obiekty przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia 

wyszczególnione w PFU pkt. 1.3.5. W pozycji nr 31 TWEC należy ująć pozostałe roboty rozbiórkowe 

na obiektach modernizowanych, sieciach międzyobiektowych oraz demontaże urządzeń. 

Pytanie nr 20 (44) 

Pytanie dot. TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH – prosimy o informację czy opis dla pozycji 

1 – ob. 1 Budynek sitopiaskowników  odpowiada opisowi z PFU punkt 2.2.2  „ob. 1  stacja 

mechanicznego oczyszczania ścieków”? 

Odpowiedź 

Opis pozycji nr 1 TWEC odpowiada opisowi z PFU pkt. 2.2.2.  Zamawiający dokonał korekty TABELI 

WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH z poprawną numeracją. 

Pytanie nr 21(45) 

Pytanie dot. TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH – prosimy o informację czy opis pozycji nr 2 

„Stacja zlewcza zabudowana w budynku krat”  odpowiada opisowi z PFU punkt 2.2.2 „Stanowisko 

odbioru ścieków dowożonych Ob. 2”? 

Odpowiedź 
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Opis pozycji nr 2 TWEC odpowiada opisowi z PFU pkt. 2.2.2.  Zamawiający dokonał korekty TABELI 

WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH z poprawną numeracją. 

Pytanie nr 22(49) 

Prosimy o informację ile wymian należy przyjąć do zwymiarowania instalacji dezodoryzacji. 

Odpowiedź 

Zwymiarowanie instalacji dezodoryzacji w tym określenie ilości wymian leży po stronie Projektanta 

opracowującego dokumentację projektową. 

Pytanie nr 23(60) 

1. W odniesieniu do zapisów zał. 3 Wykaz wykonanych robót, prosimy o wskazanie 
prawidłowego opisu w kolumnie dot. wartości inwestycji. Obecnie widnieje zapis: 
Wartość inwestycji w ramach której był sprawowanych nadzór inwestorski netto 
(waluta). 

2. Odpowiedź 

Opis w kolumnie w załączniku nr 3 SWIZ    -  „ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót „ 

został zmieniony 

Pytanie nr 24(63) 

  1. Prosimy o usunięcie zapisu ze str.126 dokumentu :  SIWZ CZĘŚĆ III PROGRAM 
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)” zapisu brzmiącego „Dopuszcza się dostarczenie 
pomiarów fizyko-chemicznych i analitycznych od max dwóch różnych producentów.” Zapis 
tego typu wyklucza wszystkich potencjalnych producentów urządzeń do pomiarów Fizyko-
chemicznych i analitycznych do jednego producenta który spełnia ten zapis. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie czujników procesowych. Zamawiający od wielu 

lat na posiadanych obiektach z powodzeniem stosuje ograniczenie ilości producentów do 

niezbędnego miminum oraz standaryzację automatyki. Pozwala to Zamawiającemu 

ograniczać koszty. 

Zamawiający zaznacza natomiast, iż wyłącza z tego zapisu czujniki typu detektory gazu.  

Pytanie nr 25 (64) 

2. W pkt. 2.2.32.5 AKPiA opisy urządzeń pomiarowych pomiarów fizykochemicznych Redox 
na stronie 122,123,125 i129 ( SIWZ CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(PFU)” wskazują na jednego producenta poprzez określenie typu membrany oraz 
bezstykowego złącza indukcyjnego. Doświadczenie wskazuję na równoważne rozwiązania 
złącze elektrolitycznego elektrody w postaci mostka solnego z przejściem z Kynaru® lub 
diafragmy w postaci otwartego pierścienia. Wszystkie te rozwiązania są rekomendowane do 
medium zanieczyszczone zawierającego cząstki stałe. W przypadku złącze indukcyjnego 
mającego wg zapewnień producenta odporność na wilgoć IP68 równowaznym rozwiązaniem 
jest zintegrowany kabel. Takie rozwiązania są w państwa PFU dla pozostałych urządzeń do 
pomiarów fizykochemicznych. Prosimy o usunięcie wymienionych zapisów ze specyfikacji 
lub dopuszczenie sondy zgodniej ze specyfikacją: 

 cyfrowa sonda sc do pomiaru wartości redox 

 zintegrowany czujnik temperatury  
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 zakres pomiarowy 0 do 14 pH  

 sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwójnym mostkiem solnym 

 zintegrowany przewód 10 m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy 
pomocy kabli przedłużających) 

 podłączenie do uniwersalnych przetworników - szybkozłącze  

 stopień ochrony IP 68 
Wyspecyfikowana elektroda oprócz zalet pewności pomiarowej dzięki zabezpieczeniu 
elektrody odniesienia przed zabrudzeniem w postaci podwójnego mostka solnego jest tańsza 
w eksploatacji gdyż nie wymaga wymian elektrody pomiarowej a jedynie mostka solnego, co 
daje oszczędności na wymianie ok. 1000 zł 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Zamawiający z powodzeniem stosuje złącza 

bezstykowe w czujnikach od wielu lat. Ponadto Zamawiający zna co najmniej 3 producentów 

oferujących takie rozwiązanie. Opisane oszczędności nie pokrywają się z powszechną wiedzą 

rynkową.  

Pytanie nr 26 (65) 

 W pkt. 2.2.32.5 AKPiA ( SIWZ CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(PFU)” opisy urządzeń pomiarowych pomiarów fizykochemicznych sondy do pomiarów 
zawiesiny (stężenia gęstości osadu) na stronie 122,123,125 i 129 Specyfikacja podaje w 
metodach pomiarowych kąty odbicia 900 i 1350. Ciśnie nie pracy 10bar oraz czyszczenie 
sprężonym powietrzem. Specyfikacja wskazuje na jednego producenta. Czy Zamawiający 
dopuści sondy pomiarowe zgodne ze specyfikacja jak poniżej: 

 cyfrowa sonda sc do pomiaru stężenia zawiesiny 

 metoda pomiaru: fotometryczna, niezależna od barwy 

 pomiar pod kątem 90° i 140° 

 urządzenie skalibrowane fabrycznie na mętność i zawiesinę 

 zakres pomiarowy 0,001- 50 g/L i  0,001 - 4000 NTU 

 ciśnienie pracy <6 bar 

 obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 
przedłużających) 

 automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczką 

 pasująca do wieloparametrowych uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 menu w Języku Polskim 
Pyt. 26.11.2020 

Odpowiedź 

Zamawiający określił wymagania dotyczące sond azotanów w PFU.  

Pytanie nr 27 (66) 

4. Czy dopuszczą Państwo sondę do pomiarów azotanów o specyfikacji jak poniżej: 

 Cyfrowa bezodczynnikowa sonda sc do pomiaru azotu azotanowego 

 Zakres pomiarowy O, 1-100 mg/1 NO3-N 

 Metoda pomiaru: fotometryczna 

 Lampa UV, optyka z wiązką odniesienia 
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 Automatyczna kompensacja zawiesiny (ro.in. zastosowanie w komorach 
nitryfikacji/denitryfikacji) 

 Pomiar przy 210nm, kompensacja przy 350 nm 

 Szczelina pomiarowa 1 mm 

 Dobra czułość w niskich zakresach 

 Zintegrowany przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy 
kabli przedłużających) 

 Podłączenie do przetwornika - szybkozłącze 

 Automatyczne efektywne czyszczenie wycieraczką 

 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 Stopień ochronności IP 68 

 Podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 Funkcja walidacji i oceny wyników pomiarów 

 Menu w języku polskim 
Pyt. 26.11.2020 

Odpowiedź 

Zamawiający określił wymagania dotyczące sond azotanów w PFU.  

Pytanie nr 28 (67) 

5. Czy dopuszczą Państwo przetwornik pomiarowy o IP 65 i posiadający wewnętrzny 
wentylator. Dzięki takiej konstrukcji nasze przetworniki są stosowane w Polsce i na całym 
świecie w warunkach bez zabudowy  od krajów bliskiego wschody i Afryki po północne 
wybrzeża Kanady, Finlandii i Rosji. Firma gwarantuje możliwość wydłużenia gwarancji do 8 
lat na te rozwiązania. 
Pyt. 26.11.2020 

Odpowiedź 

Zamawiający określił wymagania dotyczące przetworników pomiarowych w PFU. 

Pytanie nr 29 (68) 

6. Czy dopuszczą Państwo stację poboru próbek z protokołem komunikacji Modbus RTU. W 
specyfikacji urządzenia ( SIWZ CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(PFU)” na stronie 121 jest podany alternatywnie protokół Modbus RTU i Modbus TCP/IP na 
na stronie 124 Ethernet IP. Takie zapisy świadczą o wskazaniu na 1 dostawcę i specyfikację 
urządzeń w zależności od ich dostępności u tego producenta. 
Pyt. 26.11.2020 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zminimalizował ilość sieci obiektowych. W tym celu 

zalecane jest, aby próbopobieraki obiektowe podłączyć do sieci pomiarowych, Zamawiający 

dopuszcza rożne protokoły cyfrowe komunikacji. Z uwagi na standaryzację obiektową 

próbopobierak powinien posiadać alternatywnie komunikację Modbus TCPIP i Modbus RTU. 

Zamawiający usuwa ze strony 124 Obiekt 15 - Komora Pomiarowa Lp. 27 zapis Ethernet IP 
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Pytanie nr 30 (69) 

W odniesieniu do zapisów zał. 3 Wykaz wykonanych robót, prosimy o wskazanie prawidłowego opisu 

w kolumnie dot. wartości inwestycji. Obecnie widnieje zapis: Wartość inwestycji w ramach której był 

sprawowanych nadzór inwestorski netto (waluta). 

Odpowiedź 

Opis w kolumnie w załączniku nr 3 do SIWZ „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót” został 

zmieniony. 

 

 

 

 

 

UWAGA: Ze względu na wyczerpanie limitu liczby możliwych załączników w Portalu Baza 

Konkurencyjności, wszystkie kolejne odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki lub 

informacje uzupełniające będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Spółki pod 

adresem: 

 

https://zgk.gorakalwaria.pl/wpis/277/modernizacja-oczyszczalni-sciekow-moczydlow 
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