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Góra Kalwaria, dnia 1.12.2020 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(1) 

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym 
zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia. - 
pt. 13.11.2020 09:51 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet niniejszego zamówienia 

Pytanie nr 2 (2) 

2. Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już 
na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji 
ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed 
otrzymaniem środków od inwestora ), prosimy o  odpowiedź na pytanie czy Zamawiający 
wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na 
rzecz banku? - pt. 13.11.2020 09:51 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności, wynikającą z realizacji 

przedmiotowego zadania na rzecz banku 

Pytanie nr 3(4) 

 

W związku z w/w postępowaniem przetargowym - z uwagi na obszerność dokumentacji, a 
także chęcią przygotowania rzetelnej i solidnej oferty firma IBG Instalbud Sp. z o. o. zwraca 
się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ dotyczących terminu składania ofert przetargowych z 
dnia 04.12.2020 r. na dzień 18.12.2020 r. - pt. 13.11.2020 10:33 
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Odpowiedź 

Zamawiający zmienił termin składania ofert przetargowych z dnia 04.12.2020 r. na dzień 

23.12.2020 r. 

Pytanie nr 4(5) 

W §16. Wzoru Umowy (Cz. II SIWZ): Zamawiający określa wymagania dla polisy OC 
Wykonawcy, ale ostatecznie nie podaje wysokości wymaganej sumy gwarancyjnej – prosimy 
o uzupełnienie. 
Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę generalną OC 
Wykonawcy, która będzie spełniać wymagania stawiane w § 16. Wzoru umowy. - pt. 13.11.2020 

12:28 

Odpowiedź 

Wymagana suma ubezpieczenia 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 5  (55) 
Ze względu na szeroki i specjalistyczny zakres przedmiotu zamówienia oraz w związku z 

aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju wydłużającą okres oczekiwania na oferty 

dostawców urządzeń, materiałów i usług, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert na dzień 23.12.2020r. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert przetargowych z dnia 04.12.2020 r. na dzień 

23.12.2020 r. 

Pytanie nr 6(69) 
Dotyczy ob. 34 Budynek odwadniania osadu. W PFU część III pkt 2.2.29.2 napisano: „Instalacja 
istniejącej prasy odwadniającej DWE DANIA, typ KD 11 1600 
W istniejącym budynku ob. 34 należy zainstalować istniejącą prasę odwadniającą firmy DWE DANIA, 
typ KD 11 1600, która zostanie przeniesiona na nowe miejsce w budynku odwadniania osadu. Prasa 
będzie funkcjonowała jako urządzenie rezerwowe, gdy nowa prasa taśmowa nie będzie mogła 
pracować (przeglądy, konserwacje, awarie). Istniejącą prasę taśmową należy wyposażyć w nową 
instalację przygotowania polielektrolitu..” 
Prosimy o informację, czy należy przełożyć samą prasę, czy kompletną istniejącą instalację 
odwadniania, tj. pompę podającą osad zagęszczony na prasę, rurociągi itp., czy instalacja będzie 
korzystać z nowoprojektowanej instalacji – urządzeń pompowych, rurociągów. 

Odpowiedź 

W budynku odwaniania ob. 34 należy zaprojektować kompletną instalację odwadniania (pompy 

osadu, rurociągi wraz z niezbędną armaturą), umożliwiającą pracę istniejącą prasy DWE jako 

urządzenia rezerwowego. 

Pytanie nr 7 (70) 

Dotyczy ob. 34 Budynek odwadniania osadu. Prosimy o potwierdzenie, że rezerwową instalację 

dozowania nie należy opomiarować. 

Odpowiedź 
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Zamawiający wyjaśnia, że rezerwową instalację dozowania należy opomiarować. 

Pytanie nr 8(71) 

Dotyczy sieci międzyobiektowych. Na rys. T-01 „Plan sytuacyjny”, załącznik nr 6 do PFU wrysowano 

instalację powietrza z ob. 9 do ob. 1, ob. 2., natomiast w PFU część III pkt 2.2.9 Ob. 9 Stacja dmuchaw 

(ob. Projektowany), nie ma mowy o dostarczaniu powietrza do tych obiektów. Prosimy o aktualizację 

rys.nr T-01. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że instalacja sprężonego powietrze na potrzeby ob. 1, 2 będzie realizowana za 

pomocą sprężarek, które powinny zostać dostarczone przez dostawcę urządzeń: sitopiaskowników i 

stacji zlewczych jako kompletne wyposażenie. W załączeniu zaktualizowany rys. T-01. 

Pytanie nr 9(72) 

Dotyczy instalacji wody ciepłej i recyrkulacyjnej. W PFU na str. 53 pkt 2.2.2.4 „Roboty instalacyjne 

sanitarne” napisano: „(…) Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być zasilana z zasobnika c.w.u 

zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. Na instalacji c.w.u. i cyrkulacji zamontować zawory 

termostatyczne. Przewidzieć punkty czerpalne zimnej i ciepłej wody do celów porządkowych, na 

wysokościach umożliwiających bezpośredni pobór wody do wiader. (…)” oraz na str. 115 pkt 2.2.29.4 

„Roboty instalacyjne sanitarne” napisano: „(…) Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być 

zasilana z zasobnika c.w.u. zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. Na instalacji c.w.u. i cyrkulacji 

zamontować zawory termostatyczne. Przewidzieć punkty czerpalne zimnej i ciepłej wody do celów 

porządkowych, na wysokościach umożliwiających bezpośredni pobór wody do wiader. (…)”. 

W zawiązku ze zmniejszeniem kosztów wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej prosimy o 

informacje, czy Zamawiający przewiduje podgrzewanie wody za pomocą elektrycznych podgrzewaczy 

ciepła. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza przygotowanie ciepłej wody za pomocą elektrycznych podgrzewaczy. 

Pytanie nr 10(73) 

Dotyczy stacji dmuchaw. W PFU część III pkt 2.2.9 napisano: „Należy przewidzieć m.in. budowę: (…) 

Instalacji dmuchaw z rurociągami zasilającymi ruszty napowietrzające w komorach osadu czynnego, 

oraz w II etapie dmuchawy zasilające komorę tlenowej stabilizacji osadu. (…)”. Prosimy o informację 

jaką powierzchnię w ob. 9, należy przewidzieć do realizacji II etapu – dla dmuchaw (wraz z 

orurowaniem) dostarczających powietrze do ob. 25. 

Odpowiedź 

W stacji dmuchaw należy przyjąć dodatkowe 40 m2 powierzchni na potrzeby instalacji dmuchaw 

zasilających komorę tlenowej stabilizacji osady, która będzie realizowana w II etapie. 
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