
 

 

 
PI/DF/2019          Słupsk, dnia 09.05.2019 r. 

     
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż 
wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania 
sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” – sprawa nr 02/PI/2019. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:   
 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający w pkt. 1 określa jedynie maksymalne stężenie N-NH4 na poziomie do 1800mg/l 
oraz wymagany stopień usuwania N minimum 75%. W wypadku gwarancji procesowych 
dotyczących wymaganego stopnia redukcji danego parametru ważne jest określenie również 
minimalnego stężenia tego parametru w dopływie dla jakiego gwarancja procesowa ma być 
dotrzymana. Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu w pkt 4 podpunkt 4A OPZ  z:  
- stężenie azotu < 1800 mg N-NH4/l  
na  
- stężenie azotu od 600 mg N-NH4 /l do 1800 mg N-NH4/l  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiający udostępnił wszystkie 
posiadane informacje dotyczące odcieku w punkcie poboru prób pod wirówką, na 
podstawie których Wykonawca winien przyjąć odpowiednie rozwiązania, zapewniające 
pracę instalacji w określonym w SIWZ zakresie parametrów.  
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający w pkt. 1 OPZ określa minimalną przepustowość RBO na poziomie 300 m3/d. 
Czy Zamawiający potwierdza, że w świetle zapisu w pkt. 4B podpunkt 4 mówiącym o 
zapewnieniu stabilnej pracy przy zmiennym obciążeniu reaktora w przedziale 2,5-12,5 m3 
odcieku /h (co daje łącznie 60 – 300 m3/d) , określenie przepustowości na poziomie 300 m3/d 
jako minimalnej jest błędne i wartość ta dotyczy obciążenia maksymalnego dobowego? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 1 OPZ. Parametryzacja dotyczy 
minimalnej przepustowości w typowych warunkach pracy reaktora, dla których 
oceniane będzie dochowanie oczekiwanego warunku wielkości usuwanego ładunku. 
Identyfikowane w pkt 4 wahania przepływu odnoszą się do sytuacji odbiegających od 
standardu pracy instalacji (zmienność sezonowa, awarie) i przywołane zostały w celu 
określenia przedziału zmienności. 
 
Pytanie nr 3: 
W związku z koniecznością stopniowego zwiększania obciążenia RBO ładunkiem 
zanieczyszczeń, co jest typowe dla biologicznych procesów oczyszczania ścieków, dla 
spełnienia wymagania zapewnienia stabilnej pracy przy zmiennym obciążeniu reaktora w 
przedziale 2-12,5 m3/h (OPZ pkt.4 podpunkt 4) maksymalne dobowe zwiększania obciążenia 
ładunkiem w odciekach dopływających do układu nie może przekroczyć 10% ładunku 
aktualnie przyjmowanego. Czy Zamawiający akceptuje dodanie zapisu w pkt . 4A 
- maksymalny dobowy wzrost ładunku N-NH4  w odciekach dopływających  do układu 
(do zbiornika odcieków brudnych (ZOB)) < 10 % w stosunku do ładunku za dobę 
poprzednią  
- Zgodnie z pkt.12 OPZ, maksymalna  wartość COD Cr = 1100 mg/l. Powyższa wartość nie 
została wskazana przez Zamawiającego w pkt 4 podpunkt 4A jako parametr wyjściowy 
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odcieków dostarczanych do Instalacji (do zbiornika ZBO). Oferent prosi o potwierdzenie iż 
wartość COD Cr = 1100 mg/l stanowi wartość maksymalną dla odcieków dostarczanych 
przez Zamawiającego dla których Wykonawca jest zobowiązany uzyskać parametry 
techniczno-technologiczne wskazane w punkcie 4 podpunkt 4B, poprzez wprowadzenie 
dodatkowego zapisu w pkt. 4A  
- stężenie COD Cr w odciekach - COD Cr < 1000 mg/l  
Odp.:  
Ad. tiret 1 - Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Standard pracy oczyszczalni 
ścieków komunalnych tej wielkości w warunkach normalnej pracy zachowuje 
stabilność ładunku N-NH4 w odciekach dopływających, dlatego nie przewiduje się 
jego wzrostu ponad 10%.  Jednakże nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich 
sytuacji niestandardowych, dlatego zmiana warunku nie leży w interesie 
Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że w sytuacjach istotnego wzrostu dobowego 
ładunku dopływającego do reaktora, sposób pracy instalacji powinien zostać 
uwzględniony w systemie sterowania i instrukcji obsługi instalacji.  
Ad. tiret 2 – Zamawiający przyjmuje propozycję Wykonawcy i dopisuje w OPZ w pkt.4 
podpunkt 4A o brzmieniu: 
- stężenie ChZT w odciekach < 1000 mg/l mierzone w miejscu wprowadzania odcieku 
do reaktora,  
 
Pytanie nr 4: 
W związku z zapisem pkt.6 Karty Gwarancyjnej, Oferent zwraca się o potwierdzenie, czy 
zapis Instalacja dotyczy jedynie dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę 
urządzeń fabrycznie nowych, zaś w zakresie istniejących urządzeń  które  mogą zostać  
wykorzystane przez Wykonawcę  wszelkie obowiązki gwarancyjne wynikające z zapisów 
Umowy oraz Karty Gwarancje  zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy  
m.in obowiązek zapewnienia magazynu części zapasowych/zamiennych do zapewniających 
ciągłość pracy Instalacji. 
Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy jedynie dostarczonych i 
zamontowanych fabrycznie nowych urządzeń. 
 
 
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert do dnia 22.05.2019 r. W 
związku z tym zmianie ulega pkt. 14.1. i 15.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców). 
 
W pkt. 14.1 IDW jest:  
Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2019 do godziny 9:00 
 
Pkt. 14.1. IDW zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2019 do godziny 9:00 
 
W pkt. 15.1 IDW jest:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
budynek D – pokój nr 8 w dniu 14.05.2019 r., o godzinie 10:15. 
 
Pkt. 15.1. IDW zmienia się na:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
budynek D – pokój nr 8 w dniu 22.05.2019 r., o godzinie 10:15. 
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Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
09.05.2019 r.          
 


