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05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 
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Góra Kalwaria, dnia 25.11.2020 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. 

W nawiązaniu do terminu wygaśnięcia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizacji inwestycji prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił o jej wydłużenie/ponowne 

wydanie. 

Odpowiedź 

Aktualizacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia jest po 

stronie Wykonawcy – zapisy PFU pkt. 1.3.3. Zamawiający podjął działania mające na celu 

wyprzedzające uzyskanie przedmiotowej decyzji, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z wymagań 

określonych w PFU.  

Pytanie nr 2 

Prosimy o wyjaśnienie braku wymienionych reaktorów biologicznych, jako obiektów wskazanych do 

doprowadzenia sprężonego powietrza w DOOŚ pkt I 4). 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dane podane w PFU są wielkościami 

prawidłowymi, które należy przyjąć do zaprojektowania oczyszczalni.  
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Pytanie nr 3 

Dot. pomp 

W PFU pkt. 1.4.4.3 "Opis istniejących obiektów" są wymienione urządzenia, a w nich opisane 

dokładnie pompy, które pracują na oczyszczalni – firmy KSB i Netzsch. 

W pkt. 2.2.17.2 w opisie pomp osadu recyrkulowanego i nadmiernego widnieje zapis  "producenta 

pompy należy zunifikować do urządzeń już istniejących na oczyszczalni." 

Prosimy o potwierdzenie , że należy zastosować urządzenia wskazanych dostawców/producentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza innych producentów pomp pod warunkiem spełnienia parametrów 

określonych w PFU. 

Pytanie nr 4 

Dot. zapisów decyzji środowiskowej 

Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy zapisami PFU pkt. 1.4.3.1 odnoszącymi się do przepływu 

średniego dobowego, który ma zostać przyjęty do projektowania - Qdśr = 4800 m3/d, a zapisami 

DOOŚ pkt. III 1) - Qdśr = 4500 m3/d. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia. Dane podane w PFU są wielkościami 

prawidłowymi, które należy przyjąć do zaprojektowania oczyszczalni.  

Pytanie nr 5 

W nawiązaniu do zapisów PFU : „− Otwarte języki programowania VB, .Net, C#, ActiveX, Java oraz 

możliwość podpięcia własnego edytora skryptów np. Microsoft Visual Studio.” 

Prosimy o informację czy otwarte języki programowania w systemie SCADA są konieczne w podanej 

ilości. Do czego miałyby służyć? 

Odpowiedź 

Podane języki programowania są istotne przy tworzeniu np. skryptów, harmonogramów prac 

urządzeń technologicznych, których czas pracy uzależniony jest od operatora. Zamawiający 

pozostawia zapis o konieczności użycia języka programowania .Net oraz C#. 

Pytanie nr 6 

W nawiązaniu do zapisów PFU : „− Obsługa Grafiki 3D, wektorowe oraz grafiki Windows Forms, 

bibliotek grafik zawierająca ponad 400 elementów.” Prosimy o informację czy obsługa grafiki 3D oraz 

grafiki Windows Forms jest konieczna ? Wizualizacja będzie wykonana w grafice 2D. Do czego 

miałyby służyć grafika 3D? 
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Odpowiedź 

Ze względów na możliwość precyzyjnej prezentacji urządzeń technologicznych w aplikacji SCADA 

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis. 

Pytanie nr 7 

W nawiązaniu do zapisów PFU : „− Zintegrowany system raportowania oparty o MS Reporting 

Services wraz z gotowymi raportami w pełni edytowalnymi dla użytkownika.” Prosimy o informację 

czy powyższa funkcjonalność jest wymagana? 

Odpowiedź 

Zamawiający usuwa powyższy zapis. 

Pytanie nr 8 

W nawiązaniu do zapisów PFU : „− Graficzny język programowania i definiowania właściwości grafik 

oparty na blokach.” Prosimy o informację czy system musi posiadać język definiowania właściwości 

grafik oparty na blokach? 

Odpowiedź 

Zamawiający usuwa powyższy zapis. 

Pytanie nr 9 

W związku z bardzo dokładnym opisem wymaganych parametrów procesu oczyszczania 

biologicznego (m.in. stężenie osadu) oraz narzuceniem procesu standardowego osadu czynnego 

prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za efekt ekologiczny 

procesu biologicznego oczyszczania ścieków. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za efekt ekologiczny procesu biologicznego 

oczyszczania ścieków ponosi oferent. 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie czy do Budynku Krat Ob. 1 należy doprowadzić sieć cieplną z Ob. 33?  Brak 

jest jej oznaczenia na planie sytuacyjnym i brak w opisie PFU. Do których obiektów Zamawiający 

wymaga  doprowadzenia powyższej sieci? 

Odpowiedź 

Do obiektu 1 STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  oraz obiektu 2 STANOWISKO 

ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH należy doprowadzić nową sieć c.o., Pozostałe obiekty wskazane 

w PFU pkt. 2.2.28.1 zasilane są z istniejącej sieci c.o. 
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Pytanie nr 11 

1. Wymogi decyzji środowiskowej a także wymogi PFU w poprzednich  postępowaniach  nr 

ZGK/ZP/03/20 wskazywały na wykonanie komory stabilizacji tlenowej. Zamawiający w 

niniejszym postępowaniu zrezygnował z realizacji tego obiektu. Jednakże wymogi gwarancji 

procesowych (pkt 2.2.39.3 PFU -  ODWADNIANIE OSADU) pozostały bez zmian tzn. 

Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym powinna wynosić nie mniej niż 20 % s.m. 

Pragniemy zauważyć, że dla osadu nieustabilizowanego tlenowo lub beztlenowo osiągnięcie 

powyższych parametrów przy zastosowaniu procesów biologicznego oczyszczania ścieków 

obejmującego usuwanie biogenów jest skrajnie nie możliwe ze względu na charakterystykę 

powstającego osadu. Ze względu na wymóg Zamawiającego zastosowania standardowej 

technologii osadu czynnego, Wykonawca nie będzie mieć wpływu na charakterystykę 

powstających osadów. Ponadto rodzaj wymaganego przez Zamawiającego urządzenia do 

odwadniania osadów  - prasa taśmowa – tym bardziej ogranicza zawartość suchej masy w 

osadzie odwodnionym. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego wymogu z 

gwarancji procesowych lub ich urealnienie i obniżenie do 16% s.m. - śr. 18.11.2020 09:32 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymogu spełnienia gwarancji procesowych dla 

odwodnienia osadu - nie mniej niż 20% s.m. 

Pytanie nr 12 

W związku z wymogiem przywrócenia do całkowitej sprawności by-passu oczyszczalni ścieków  

o śr. 700 mm prosimy o podanie materiału z jakiego jest on zbudowany, określenia stanu jego 

drożności (poziomu zamulenia), podanie rodzaju i średnicy istniejącej zasuwy przewidzianej do 

wymiany oraz określenie materiału i średnic kanałów tłocznego i odpływowego z którymi połączenia 

należy uszczelnić. Informacje te są niezbędne do prawidłowego przyjęcia zakresu i wyliczenia 

wartości koniecznych prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi danymi dotyczącymi parametrów i drożności by-passu 

oczyszczalni.  

 

Pytanie nr 13 

W Cz. III OPZ PFU we wszystkich obiektach, gdzie występuje armatura obiektowa (zasuwy, zawory, 

przepustnice, zastawki) Zamawiający napisał, że: 

Zasuwy nożowe, zawory zwrotne 
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• Wymagania materiałowe dla zasuw i zaworów zwrotnych, zastawek zgodnie z pkt. 2.2.37 PFU - 

„Armatura”. (…) 

Punkt ten określa jednak wymagania związane z: 2.2.37 WYPOSAŻENIE P.POŻ. I BHP 

Parametry techniczne i wymagania materiałowe określone są w punkcie 2.2.36 ARMATURA (od 

2.2.36.1 do 2.2.36.9). 

Brak jest jednak (w większości obiektów )  określenia ilości wymaganej armatury, ich gabarytów 

(zastawki), ich DN i PN oraz wymagań związanych z rodzajem i wyposażeniem napędów 

elektromechanicznych. 

Taki opis przedmiotu zamówienia może spowodować w przyszłości konflikt na styku Zamawiający – 

przyszły Wykonawca oraz znaczne różnice w wycenie u poszczególnych oferentów, a z doświadczenia 

przy realizacji podobnych inwestycji wiemy, iż jest to znaczący koszt.. 

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do tego elementu 

robót. 

Odpowiedź 

Dobór armatury pod względem m.in. ilości, średnic, cieśnienia pracy, rodzaju napędu leży po stornie 

Projektanta opracowującego dokumentację projektową. 

Pytanie nr 14 

W /. III OPZ PFU pkt. 2.2.4 OB. 4.1-3 KOMORA OSADU CZYNNEGO (OB. MODERNIZOWANY) 

Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania dot. pomostów (rozbiórka i budowa nowych pomostów ze 

stali nierdzewnej lub remont i pozostawienie starych pomostów). Oba rozwiązania ze względu na 

stan pomostów i zastosowane materiały są niezwykle kosztowne i mogą zostać błędnie wycenione 

przez oferentów, dlatego też prosimy o podanie jednego rozwiązania preferowanego przez 

Zamawiającego aby przedłożone ofert były jednolite w przyjętym zakresie prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w PFU. 

Pytanie nr 15 

W Cz. III OPZ PFU pkt. 2.2.12 OB. 12 POMPOWNIA WEWNĘTRZNA (OB. MODERNIZOWANY) 

Zamawiający napisał: „Po opróżnieniu pompowni wykonać ocenę stanu technicznego. W przypadku 

stwierdzenia stanu technicznego uniemożliwiającego skuteczną modernizację, należy wykonać nową 

komorę pompowni”. Wykonawca na etapie sporządzenia oferty nie ma możliwości wykonania oceny 

stanu technicznego obiektu, co wiąże się z ryzykiem dokonania błędnej wyceny. Prosimy o 

doprecyzowanie zapisów do jednego rozwiązania aby przedłożone ofert były jednolite w przyjętym 

zakresie prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w PFU. 
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Pytanie nr 16 

W załączonej do PFU opinii geotechnicznej wskazano m.in. bardzo wysoki poziom wód gruntowych, 

konieczność wykonania częściowej wymiany gruntu oraz ryzyko związane ze skutkami odwodnienia 

terenu, co może wymusić na Wykonawcy wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami typu 

Larsen.  

Prosimy o przekazanie bilansu robót ziemnych uwzględniającego wymianę gruntu oraz niwelację 

terenu, a także o podanie szacowanej ilości ścianek szczelnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje tak szczegółowymi danymi. Dobór rodzaju zastosowanego odwodnienia 

oraz zabezpieczenia wykopów należy do Wykonawcy. 

Pytanie nr 17 

W nawiązaniu do zapisów par. 16 umowy "Ubezpieczenie", prosimy o informacje jaka jest wymagana 

suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?  

Odpowiedź 

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

Pytanie nr 18 

Par. 17 ust. 1 punkt 1) umowy przewiduje karę umowną dla Wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
umowy w stosunku do terminu końcowego. Z uwagi na to, że opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy może wynikać z różnych przyczyn, w tym niezależnych od Wykonawcy prosimy o zamianę w 
zapisie słowa „opóźnienie” na „zwłokę”.-   

Odpowiedź 

Dopuszcza się użycie zamiennie określenia „za zwłokę” zamiast „za opóźnienie” przy redakcji  par. 17 

ust. 1 punkt 1) umowy 

Pytanie nr 19 

Par. 17 ust.1 pkt. 3) umowy przewiduje naliczenie dla Wykonawcy kary umownej za spowodowanie 
przerwy w realizacji Robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,2 
% kwoty brutto, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni w stosunku do ustaleń 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Powyższy zapis powoduje, że zagrożenie naliczenia kary 
umownej za przekroczenie jakiegokolwiek terminu z Harmonogramu jest duże. Ryzyko to Wykonawcy 
wliczą do ceny ofertowej a Zamawiający otrzyma wyższe ceny ofertowe. W związku z powyższym 
prosimy o zmianę zapisów i wydłużenie okresu do 21 dni roboczych lub obniżenie kary umownej do 
0,005% kwoty brutto. –  

Odpowiedź 

W brzmieniu par. 17 ust.1 pkt. 3) umowy określenie „/…/dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,2 % 

kwoty brutto” zastępuje się wyrażeniem „/…/dłuższej niż 14 dni - w wysokości 0,1 % kwoty brutto” 
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Pytanie nr 20 

Par. 17 ust. 1 pkt. 4) umowy przewiduje naliczenie Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% kwoty brutto. Z uwagi na to, że 
przyczyny odstąpienia od umowy mogą leżeć po stronie Wykonawcy ale mogą być niezawinione 
przez Wykonawcę prosimy o zmianę zapisu  „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” na „z winy 
Wykonawcy”.  

Odpowiedź 

W par. 17 ust. 1 pkt. 4) umowy określenie „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” zastępuje się 

określeniem „z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. 

Pytanie nr 21 

Par. 18 ust. 1 pkt. 3) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca opóźnia się 
z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót co najmniej 21 dni. Opóźnienie w realizacji robót może 
wystąpić również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a pomimo tego Wykonawca poniesie 
konsekwencję w postaci odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej za odstąpienie. W związku 
z powyższym prosimy o zmianę w zapisie słowa „opóźnienie” na słowo „jest w zwłoce”. -  

Odpowiedź 

W par. 18 ust. 1 pkt. 3) umowy wyrażenie „ opóźnienia się…” zastępuje się określeniem „jest w 

zwłoce” 
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