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PI/DF/2018          Słupsk, dnia 02.01.2018 r. 
 

     
Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji 
suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w 
tym  zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i 
kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017. 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    

Pytanie nr 1: 
Rozdział 1.5 PFU określa następujące wydajności instalacji suchej fermentacji 

 Wydajność w okresie wegetatywnym – 2 925 Mg/0,5roku 
 Wydajność w okresie poza wegetatywnym – 925 Mg/0,5rokuroku 

Dodając te wartości podano sumaryczną wydajność instalacji 3 850Mg/rok. Przyjmując jako 
poprawne i wymagane dane w poszczególnych okresach roku technologiczna wydajność 
instalacji wynosić powinna 2 925*2 czyli 5 850Mg/rok, ponieważ taki będzie największy 
strumień odpadów w ciągu roku.   
Przy takich założeń wskaźnik nierównomierności strumienia  wyniesie 55%, co jest bardzo 
trudne dla utrzymania stabilnej pracy instalacji. 
Przy wymiarach podanych w PFU w okresie zimowym następować będzie niedociążenie 
reaktora na poziomie 40/45% (w zależności od gęstości odpadów) a  w okresie letnim 
przeciążenie o 30-55% (w zależności od gęstości odpadów). 
Nadmienić należy, że  w  punkcie 1.8.1 PFU podano powierzchnię wszystkich reaktorów min 
220m2, co odpowiada wymaganej wydajności dla okresu zimowego (okres poza 
wegetatywnym). 

 W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie wymaganej wydajności 
rocznej instalacji 3 850 Mg/rok +/-15% lub zmianę i ujednolicenie zapisów PFU. 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wymagana wydajność instalacji zgodnie z PFU wynosi 
min. 3 850 Mg/rok +/-15%.   

Pytanie nr 2: 
Na przekazanej w dniu 22.12.2017  mapie dwg pokazującą lokalizację inwestycji zaznaczono 
wymiar między komorami fermentacji a istniejącą halą kompostowni min 11m. Odczyt z 
mapy pokazuje, że odległość ta wynosi jedynie 7m. Odsunięcie komór spowoduje kolizje z 
istniejącą infrastrukturą. Prosimy o odstąpienie od utrzymania tego wymiaru. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ w zakresie zachowania odległości 
pomiędzy nowymi obiektami a istniejącą halą kompostowni min 11m. Jest to 
odległość wymagana dla manewrów przerzucarki obsługującej kompostownię. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.   
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
02.01.2018 r.          

http://www.wodociagi.slupsk.pl/

