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PI/AM/2014        Słupsk, dnia 18.04.2014r. 
     
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 

 
 

dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „R ozbudowa w ęzła 
fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z 
częściow ą zabudow ą wiaty kompostowni” – sprawa nr 03/PI/2014. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, 
iŜ złoŜono następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniŜej:  

 
Pytanie nr 1: 
1. W związku z tym, ze dnia 23 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie nowa ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wnioskujemy o zmianę 
zapisów we wzorze umowy w §25 ust. 2 z: „…ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. 
 (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)…” 
na:  
„…ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)…” 
 
Odp.: Zamawiaj ący w odpowiedzi na pytanie informuje, i Ŝ zmienia si ę brzmienie §25 
ust. 2 wzoru umowy (Cz ęść II SIWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„2. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowi ązany jest do stosowania przepisów 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.  2013 r., poz. 21 ze zm.) 
 
2. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew (znak: GKMiOŚ-
RKŚ.IX.6131.148.2012). 
 
Odp.: Zamawiaj ący informuje, Ŝe przedmiotowa decyzja zawarta jest w Projekcie 
Budowlanym Zagospodarowania terenu Rozbudowy w ęzła fermentacji i kogeneracji na 
oczyszczalni ścieków w bran Ŝy Architektoniczno-budowlanej nr rejestru 141/PB/13  z 
lipca 2013r, zamieszczonego w cz ęści III OPZ SIWZ od str. 59 do 61.  
 
3. Prosimy o informację, czy w związku z trwającym okresem lęgowym ptaków, Wykonawca 
w wycenie oferty powinien uwzględnić dodatkowy koszt konsultacji ze specjalistą 
ornitologiem? 
 
Odp.: Zamawiaj ący wyja śnia, i Ŝ ocena konieczno ści uwzgl ędnienia w cenie oferty 
ewentualnych kosztów dodatkowych konsultacji nale Ŝy do Wykonawców. Wykonawcy 
na bazie własnych do świadcze ń oraz przewidywanego harmonogramu realizacji robót 
powinni okre ślić i wyceni ć wszystkie niezb ędne koszty do zrealizowania robót zgodnie 
z wymaganiami SIWZ.  
 
4. Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej (znak: GKMiOŚ-RKŚ-
V.6220.18.2012.7.2013). 
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Odp.: Zamawiaj ący informuje, Ŝe przedmiotowa decyzja zawarta jest w Projekcie 
Budowlanym Zagospodarowania terenu Rozbudowy w ęzła fermentacji i kogeneracji na 
oczyszczalni ścieków w bran Ŝy Architektoniczno-budowlanej nr rejestru 141/PB/13  z 
lipca 2013r, zamieszczonego w cz ęści III OPZ SIWZ od str. 48 do 58.  
 
5. W projekcie wykonawczym branŜy technologicznej – Tom T, w pkt. 5.3.8. opisującym 
reaktor biologiczny dla odcieków RBO (ob.85) zwarte są dwa podpunkty opisujące dwie 
opcje działania reaktora: Ppkt. 5.3.8.1 – opcja SBR, oraz Ppkt. 5.3.8.2 – opcja Anammox.  
RównieŜ w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach wyszczególnione są 
urządzenia dla obydwóch opcji.  
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, którą opcję działania reaktora naleŜy 
wycenić, oraz o zamieszczenie poprawionych przedmiarów zawierających elementy tylko 
wybranej opcji.  
 
Odp.: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, iŜ zgodnie z Projektem Wykonawczym w bran Ŝy 
technologicznej pkt. 5.3.8. str. 58 oraz wymaganiam i okre ślonymi w STWIOR, reaktor 
dla podczyszczenia odcieków ma by ć reaktorem typu SBR, tj. komor ą osadu czynnego 
o cyklicznym (inaczej: sekwencyjnym lub porcjowym) działaniu. Zamawiaj ący 
wskazuje, Ŝe w ofercie nale Ŝy uwzgl ędni ć i wyceni ć wyposa Ŝenie niezb ędne tylko dla 
rozwi ązania projektowego opartego o technologi ę SBR. Opcja Anammox jest jedynie 
alternatywn ą dla zaprojektowanego rozwi ązania nie wchodz ąca w zakres realizacji w 
ramach niniejszego post ępowania przetargowego.  
Określenie i wycena zakresu robót obj ętych OPZ nale Ŝy do kompetencji Wykonawców, 
w zwi ązku z tym oraz pomocnicz ą rol ą załączonych przedmiarów, Wykonawcy powinni 
pomin ąć wycen ę wskazanych urz ądzeń dla opcji Anammox i zawrze ć w swoich 
przedmiarach wycen ę wszystkich wymaganych OPZ. Bior ąc powy Ŝsze pod uwag ę 
Zamawiaj ący nie widzi potrzeby zmiany zał ączonych przedmiarów. 
      
6. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe osoba która posiada niŜej wymienione kwalifikacje: 
- co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy, 
- doświadczenie jako kierownik robót budowlanych na co najmniej jednej inwestycji 
obejmującej rozbudowę oczyszczalni ścieków, w tym zamkniętej komory 
fermentacyjnej o pojemności powyŜej 1600m3, 
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń, 
spełnia wymagania dla Kierownika budowy opisane w punkcie 9.1 ppkt3b) punkt a SIWZ, 
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy i wymagania okre ślone dla Kierownika budowy 
zawarte w SIWZ o brzmieniu: 
„a. Kierownik budowy – niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
· co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy 
· doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę, przebudowę oczyszczalni 
ścieków, w tym zamkniętej komory fermentacyjnej o poj. min. 1600 m3, 
· posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.” 
i wyja śnia jednocze śnie, Ŝe wskazana osoba powinna wykaza ć się w zwi ązku z 
powy Ŝszym do świadczeniem w kierowaniu budow ą, przez co nale Ŝy rozumie ć 
pełnienie przez t ą osob ę funkcji kierownika budowy.  
W związku z powy Ŝszym wskazane w pytaniu kwalifikacje nie wypełniaj ą wymaga ń 
SIWZ.  
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Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiąŜące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiąŜące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
Zamawiający nie przedłuŜa terminu do składania ofert. 
 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w 
dniu 18.04.2014 r. 
 
 
 
        Z powaŜaniem:  


