2

Odpowiedź:
Zestaw komputerowy ma zapewnić monitorowanie, wizualizację i sterowanie oczyszczalni ścieków.
Pytanie 26:
W związku z uruchomioną procedurą przetargową na postępowanie pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”. Kontrakt Nr 1 – Zadanie
nr 1. Postępowanie nr: Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie
zapisów PFU w punkcie:
1.5.35. Budynek instalacji przygotowania osadu ob. nr 37 - obiekt projektowany
Przewiduje się wykonanie nowego budynku instalacji przygotowania osadu. Budynek zaprojektowano
jako budynek jednokondygnacyjny, murowany wykonany w technologii tradycyjnej.
Wewnątrz budynku przewiduje się:
• pomieszczenie główne, w którym zlokalizowane będą: zbiorniki, wyposażenie, instalacja odwadniania
wstępnego, wymienniki, pompy (Wyposażenie instalacji pasteryzacji i hydrolizy osadu)*
• pomieszczenie węzła sanitarnego (wc, umywalka),
• pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.
*Ostateczne rozmieszczenie urządzeń, zbiorników i wyposażenia instalacji pasteryzacji i
hydrolizy osadu w budynkach: instalacji przygotowania osadu ob. nr 37 i przeróbki osadów z
kotłownią ob. nr15 należy podjąć na etapie projektowym. Konieczność stosowania budynku
przygotowania osadu wynikać będzie z przyjętej technologii przeróbki osadu.
Czy uwzględniając powyższy zapis Zamawiający dopuszcza montaż zbiorników wstępnej hydrolizy
i pasteryzacji poza budynkiem?
Montaż zbiorników pasteryzacji w budynku spowoduje konieczność wydzielenia strefy Ex w
budynku oraz zwiększa ryzyko koncentracji szkodliwych dla zdrowia i życia gazów wewnątrz
budynku.
Montaż
zbiorników
na
terenie
otwartym
dodatkowo umożliwi zmniejszenie wymiarów budynku instalacji przygotowania osadu i ułatwi
obsługę.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza montaż zbiorników wstępnej hydrolizy i pasteryzacji poza budynkiem, pod
warunkiem zagwarantowania odpowiedniej izolacji termicznej.
Pytanie 27:
W PFU przetargu "Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w
Łukowie", pojawia się zapis dotyczący komory fermentacyjnej ZKF, co do którego chciałbym
zadać pytanie.
„Materiał przeznaczony na ściany zbiornika: blachy stalowe, zabezpieczane wtapianym
tworzywem” - takie rozwiązanie nie istnieje, epoksyd nie przetapia się ze stalą z uwagi na wysoka
temperaturę topnienia stali, gdzie powłoka epoksydowa dawno uległaby zniszczeniu.
Prawdopodobnie chodzi tu o powłokę epoksydowa utwardzaną termicznie, jednak nie zachodzi tam
zjawisko przetopu (epoksyd utwardza się w temperaturze ok 200 C, przetop stali następuje w
temperaturze powyżej 800 C).
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie płaszcza i dachu zbiornika lub tylko płaszcza
zbiornika w dolnej części (a górny pierścień oraz dach ze stali nierdzewnej, jak w PFU) ze stali
pokrytej szkliwem kobaltowym (wtedy rzeczywiście zachodzi zjawisko przetopu, a powłoka ma
bardzo wysoką odporność chemiczną)?
Odpowiedź:
Zapis – „zabezpieczane wtapianym tworzywem” – należy rozumieć jako „zabezpieczone powłoką z
tworzywa sztucznego trwale zespojoną ze ścianą zbiornika.
PYTANIA Z DNIA 21.09.2018 R.
Pytanie 28:
Prosimy o jednoznaczne określenie z czego nalży wykonać przekrycie/hermetyzację kanałów
ściekowych, gdyż w jednym miejscu jest: „Hermetyzacja kanałów ściekowych poprzez przykrycie
kratami pełnymi ze stali kwasoodpornej lub tworzyw z żywic syntetycznych i włókien węglowych oraz
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wykonanie…” zaś w innym „W budynku zostanie wykonani przykrycie wszystkich kanałów ściekowych
przekryciami pełnymi szczelnymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej o nośności zapewniającej
bezpieczną obsługę urządzeń.”
Odpowiedź:
Przekrycia/hermetyzację kanałów ściekowych należy wykonać ze stali kwasoodpornej lub z tworzyw z
żywic syntetycznych i włókien węglowych o nośności zapewniającej bezpieczną obsługę urządzeń.
Pytanie 29:
Dotyczy PFU, pkt. 1.5.6. Osadnik wstępny ob. nr 5 – obiekt modernizowany.
Prosimy o wylistowanie pełnego zakresu robót jaki „kryje” się pod pojęciem „Remont całego
obiektu”, gdyż oprócz powyższego zapisu, opis zakresu prac związanych z przebudową osadnika
wstępnego zawiera takie elementy jak: „Naprawa betonów, ewentualna reprofilacja dna…”,
„Wykonanie ogrzewanej bieżni zgarniacza…”, itp.
Odpowiedź:
Zapis „Remont całego obiektu” należy rozumieć jako zakres prac przy modernizacji Osadnika wstępnego
wynikający z Oceny technicznej istniejących obiektów oczyszczalni ścieków:, nr 5- osadnik wstępny.
Pytanie 30:
Dotyczy PFU, pkt. 1.5.11. Osadniki wtórne ob. nr 10 – obiekty modernizowane.
Prosimy o wylistowanie pełnego zakresu robót jaki „kryje” się pod pojęciem „Remont całego
obiektu”, gdyż oprócz powyższego zapisu, opis zakresu prac związanych z przebudową osadnika
wtórnego zawiera takie elementy jak: „Naprawa betonów oraz dostosowanie konstrukcji…”,
„Wykonanie ogrzewanej bieżni zgarniacza…”, itp.
Odpowiedź:
Zapis „Remont całego obiektu” należy rozumieć jako zakres prac przy modernizacji Osadników
wtórnych wynikający z Oceny technicznej istniejących obiektów oczyszczalni ścieków:, nr 10- osadniki
wtórne.
Pytanie 31:
Dotyczy Kontraktu klauzula 4.4. lit. c- Inżyniera należy powiadomić z wyprzedzeniem nie
mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego podwykonawcę. Czy jest
możliwość skrócenia tego terminu oraz czy powiadomienie równoznaczne jest z obowiązkiem
przedłożenia Zamawiającemu draftu umowy do akceptacji? Czy tyczy się to również dostaw i
usług?
Odpowiedź:
Zamawiający skraca termin powiadomienia Inżyniera o dacie rozpoczęcia prac przez każdego
Podwykonawcę do 14 dni. Powiadomienie równoznaczne jest z obowiązkiem przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy do akceptacji.

Pytanie 32:
Dotyczy SIWZ punkt 21.1.- Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia, określonych według Programu funkcjonalno-użytkowego (Część III SIWZ) jako:
modernizacja komór osadu czynnego, instalacja pasteryzacji, hydrolizy i fermentacji, odwadnianie
osadu nadmiernego, odwadnianie osadu przefermentowanego oraz rozruch oczyszczalni. Z uwagi
na brak przeniesienia tego zapisu wprost do umowy, prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym nie
będzie on obowiązywał?
Odpowiedź:
Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 1, SERIA I z dnia
24.09.2018r.
Pytanie 33:
Dotyczy Kontraktu klauzula 9.4. akapit dodany przez Zamawiającego - W przypadku
niepowodzenia Prób Końcowych Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia na żądanie
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Zamawiającego, ustanowiona zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 5
% tej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Czy mając na uwadze zastosowane kary umowne
istnieje możliwość usunięcia tego akapitu, tak aby usunąć konstrukcję podwójnych kar umownych?
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 34:
Dotyczy Kontraktu klauzula 10.2 akapit dodany przez Zamawiającego - Do czasu wydania
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Zamawiający będzie eksploatował czasowo przejęte
elementy robót - pozycje wymienione w Załączniku nr 5 - Harmonogramie rzeczowo-finansowym
pod nadzorem Wykonawcy. Wykonawca w tym celu przeszkoli obsługę Zamawiającego zgodnie z
wymaganiami. Do czasu wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót za wszystkie obiekty
odpowiada Wykonawca. Przejęcie obiektów przez Zamawiającego nastąpi po wydaniu Świadectwa
Przejęcia dla całości Robót. Czy realne jest usunięcie tego zapisu? Jeżeli nie, to co w takim
przypadku z gwarancją? Niesłuszne jest liczenie jej biegu od zakończenia całej inwestycji
(wystawienie świadectwa przejęcia) w przypadku, gdy np. urządzenie będzie eksploatowane już
wcześniej. Podwykonawcy nie będą chcieli zgadzać się na takie warunki. Dodatkowo, skoro to
Zamawiający będzie użytkownikiem elementów, dlaczego ma to odbywać się na ryzyko
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Okres gwarancji wynosi 5 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia części robót przejętych do
eksploatacji.
Pytanie 35:
Dotyczy Kontrakt klauzula 8.7. Z uwagi na to, że kary za nieosiągnięcie parametrów
technologicznych są niewspółmiernie wysokie, czy jest możliwość ich obniżenia o 75%-50%?
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 36:
Dotyczy Kontrakt klauzula 1.13 - Wykonawca we własnym zakresie w imieniu Zamawiającego
musi uzyskać wymagane zgody administracyjne. Kto ponosi ewentualne koszty powstałe w związku
z uzyskiwaniem takich pozwoleń?
Odpowiedź:
Koszty ponosi Wykonawca.
Pytanie 37:
Dotyczy Kontrakt klauzula 4.19. - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zużycia mediów. Kto
natomiast organizuje i pokrywa koszty zamontowania przyłączy mediów?
Odpowiedź:
Koszty ponosi Wykonawca.
Pytanie 38:
Dotyczy Kontraktu klauzula 15.2 lit. g w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego.
Mając na uwadze wysokość i charakter kar umownych wnosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę.
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 39:
Dotyczy Kontraktu klauzula 20.3 w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego. Celem
wyrównania pozycji stron umowy wnosimy o zmianę sądu właściwego ze względu na siedzibę
powoda.
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Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 40:
Dotyczy: klauzula 2 aktu umowy, klauzula 11 Kontraktu, klauzula 4.1.1. SIWZ - Proszę
o ujednolicenie/wyjaśnienie zapisów odnośnie pierwszeństwa dokumentów. Wyjaśniając podnieść
należy, iż SIWZ wskazuje, że do gwarancji i rękojmi zastosowanie mają wyłącznie przepisy
kodeksu cywilnego, sama umowa w klauzuli 11 rozszerza ten zakres, zupełnie pomijając odniesienie
do kodeksu cywilnego, natomiast załączniki do umowy (karty gwarancyjne) wprowadzają kolejne
obowiązki i uprawnienia przy czym akt umowy nie wymienia załączników do umowy jako
wchodzących w hierarchię pierwszeństwa. Tym samym nie do końca jasne jest w jakim zakresie
zastosowanie ma kodeks cywilny, w jakim umowa, a w jakim karta gwarancyjna.
Odpowiedź:
Przez Akt Umowy należy rozumieć - Akt Umowy wraz z Kartami Gwarancyjnymi.
Pytanie 41:
Dotyczy Kontrakt klauzula 11:
• Czy Zamawiający przewiduje cykliczne przeglądy gwarancyjne z/bez udziału Wykonawcy?
• Na czyj koszt odbywać będą się cykliczne przeglądy gwarancyjne?
• Na czyj koszt odbywać będą się cykliczne przeglądy serwisowe i/lub eksploatacyjne?
• Na czyj koszt odbywać będą się drobne naprawy wynikające z czynności serwisowych?
• Co w przypadku gdy producent materiału, urządzenia daje osobną gwarancję?
• Czy jej postanowienia traktować należy uzupełniająco do postanowień w tym zakresie
ustalonych przez Zamawiającego w umowie?
Odpowiedź:
1. Zamawiający przewiduje cykliczne przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy w okresie 60
miesięcy od daty podpisania świadectwa przejęcia.
2. Cykliczne przeglądy gwarancyjne w okresie od daty podpisania świadectwa przejęcia przez
Zamawiającego do czasu 60 miesięcy odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
3. Cykliczne przeglądy serwisowe i eksploatacyjne oraz naprawy w okresie od podpisania przez
Zamawiającego świadectwa przejęcia przez okres 60 miesięcy odbywać się będą na koszt
Wykonawcy.
4. Naprawy wynikające z czynności serwisowych odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy Producent urządzenia daje osobną gwarancję na urządzenia, w takim
przypadku obowiązki gwarancyjne przejmuje Wykonawca.
6. Należy stosować się do zapisów zawartych w Umowie.
Pytanie 42:
Dotyczy SIWZ klauzula 4.1.1 oraz Kontraktu klauzula 11 - Okres Zgłaszania Wad wynosi 12
miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zgodnie z FIDIC odpowiedzialność za wady
odbywa się na podstawie klauzuli 11, w ramach instytucji okresu zgłaszania wad. Zgodnie z
oryginalnym brzmieniem warunków kontraktowych FIDIC okres ten rozpoczyna się od wydania
świadectwa przejęcia i zgodnie z wzorem załącznika do oferty publikowanego przez FIDIC trwa
365 dni. W tym czasie wykonawca wykonuje roboty zaległe i naprawia wady, po czym wystawiane
jest świadectwo wykonania świadczące o zwolnieniu wykonawcy z wszelkich zobowiązań
związanych z kontraktem.
Powyższe procedury znacząco różnią się od uregulowań prawa polskiego w zakresie
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, ponieważ FIDC nie powstał w Polsce i nie opiera
się na jej systemie prawnym.
Otóż, zgodnie z regulacją Kodeksu cywilnego usuwanie wad nie odbywa się w ramach
wykonywania umowy, ale po zakończeniu jej realizacji. Konsekwencje wystąpienia wad przedmiotu
umowy rozpatrywane są na podstawie przepisów o rękojmi za wady oraz o gwarancji jakości.
Rękojmia jest reżimem obowiązującym z mocy prawa, od momentu odbioru obiektu. Natomiast
udzielenie gwarancji przez wykonawcę jest fakultatywne.
Gdy warunki szczególne nie modyfikują odpowiednio oryginalnych zasad FIDIC, powstaje (jak w
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tym przypadku) instytucja nieznana prawu polskiemu. Z uwagi więc na rozbieżności w terminach
proszę o wskazanie ostatecznego okresu na jaki udzielana jest gwarancja i rękojmia (12 czy 60
miesięcy).
Odpowiedź:
Rękojmia oraz gwarancja trwa 60 miesięcy od daty wystawienia świadectwa przejęcia.
Pytanie 43:
W związku z uruchomioną procedurą przetargową na postępowanie pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”. Kontrakt Nr 1 – Zadanie
nr 1. Postępowanie nr: Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018 zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę
zapisów PFU w punkcie:
2.4.3 Gwarancja w zakresie przeróbki osadów.
oraz pkt 8 tabeli dotyczącej „Wytycznych do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych w trakcie
ruchu 72- godzinnego instalacji przeróbki osadów” dotyczącym Stopnia rozkładu suchej masy
organicznej SRSO deklarowany.
Zaproponowany sposób obliczenia redukcji suchej masy organicznej przewiduje:
- jednorazowy w ciągu dnia pobór próbki na wejściu do komory fermentacyjnej
- jednorazowy w ciągu dnia pobór próbki na wyjściu z komory fermentacyjnej
- przeprowadzenie obliczeń stopnia redukcji SRSO suchej masy organicznej tylko na podstawie
średniej z obliczeń zawartości suchej masy i suchej masy organicznej przed i za komorą
fermentacji.

Zgodnie z warunkami kontraktu Wykonawca powinien zadeklarować Stopień rozkładu SRSO dla
całego ciągu osadowego (prehydroliza, pasteryzacja, fermentacja), co oznacza, że:
1/ pobór próbek na wlocie powinien następować przed instalacją pasteryzacji a nie przed komorą
fermentacji; pomiar przed komorą fermentacji (z pominięciem pasteryzacji) jest niewiarygodny i
może powodować nieuzasadnione naliczanie kar przez Zamawiającego w przypadku
niedotrzymania warunku SRSO min. 52%;
2/ obliczenie stopnia redukcji SMO bez uwzględnienia dobowego ładunku organicznego osadu,
który jest przetwarzany na biogaz, nie odzwierciedla rzeczywistej redukcji SMO i może
powodować nieuzasadnione naliczanie kar przez Zamawiającego w przypadku niedotrzymania
warunku SRSO min. 52% obliczanego wg wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego, chociaż
w rzeczywistości Wykonawca będzie spełniał deklarowany stopień redukcji,
W związku z tym prosimy o:
1/ zmianę miejsca poboru próbek na wlocie, tj pobór próbek po zbiorniku mieszania/pre-hydrolizy,
ale przed zbiornikami pasteryzacji (a nie przed komorą fermentacji);
2/ uwiarygodnienie obliczeń redukcji SRSO i uwzględnienie ilości osadu redukowanego w trakcie
procesu fermentacji (ilość dopływającego osadu nie jest równa ilości osadu odpływającego) poprzez
pomiar objętości przepływu osadu dopływającego i odpływającego z instalacji przetwarzania osadu
(prehydroliza, pasteryzacja, fermentacja) i wyliczanie SRSO wg wzoru:
Łod(1,2,3)
SRSO (%) = 1 - ------------ x 100%
Łdop(1,2,3
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Gdzie
Łod(1,2,3) (kg/d)- dobowy ładunek organiczny na odpływie- średnia z 3 dni
Łdop(1,2,3) (kg/d)- dobowy ładunek organiczny na odpływie- średnia z 3 dni
Łod(1,2,3) (kg/d)= (SMOod x Qod)/3
SMOod (%)= zawartość suchej masy organicznej na odpływie
Qod (kg/d)= Przepływ dobowy osadu na odpływie
Łdop(1,2,3) (kg/d)= (SMOdop x Qdop)/3
SMOdop (%) = zawartość suchej masy organicznej na dopływie
Qdop (kg/d)= Przepływ dobowy osadu na dopływie
Wg naszych wyliczeń różnica w obliczeniach może wynieść nawet 1,5-2,0% na niekorzyść
Wykonawcy. Z uwagi na zapisy proponowanej „Umowy na Modernizację oczyszczalni ścieków z
przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie (K1-1) - Kontrakt Nr 1 Zadanie nr 1” , a zwłaszcza
punktu 8 c, tj.:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za każdy 1 punkt procentowy nieosiągnięcia gwarantowanego stopnia rozkładu suchej masy
organicznej (deklarowany przez Wykonawcę w Ofercie), w wysokości 1% wartości Umowy,
stwierdzonego po zakończeniu Rozruchu Technologicznego nie później jak na dzień 15 grudnia 2022r.
prosimy o zaakceptowanie zmian w SIWZ w w/w zakresie.
Odpowiedź:
Ad. 1 Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 14, SERIA I z dnia
24.09.2018r.
Ad. 2 Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 44:
W związku z ogłoszonym przetargiem pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z
przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie, Kontrakt nr 1- Zadanie nr 1” prosimy o zmiany
zapisów PFU.
1/ PFU – Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamówienie nr Z1-K1/PUIK/POIiŚ/201U, pkt. 1.5.1
– Budynek krat ob. Nr. 1 – obiekt modernizowany
Specyfikuje dane do doboru urządzeń między innymi doboru:
Dmuchawy powietrza rotacyjnego (do napowietrzania piaskownika) o wydajności pojedynczej
dmuchawy: 92 Nm3/h z adnotacją, iż:
„Dmuchawy do napowietrzania piaskownika i reaktora biologicznego powinny być od jednego
dostawcy:.
2/ PFU – Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamówienie nr Z1-K1/PUIK/POIiŚ/201U, pkt.1.5.9
– Budynek stacji Dmuchaw ob. Nr 8 – obiekt modernizowany
Specyfikuje dane do doboru nowych dmuchaw między innymi z podaniem „typu dmuchaw:
rotacyjno śrubowa również z adnotacją, iż:
Dmuchawy do napowietrzania piaskownika i reaktora biologicznego powinny być od jednego
dostawcy”.
W nawiązaniu do powyższych zapisów w PFU, prosimy o uchylenie zapisu, iż „Dmuchawy do
napowietrzania piaskownika i reaktora biologicznego powinny być od jednego dostawcy”. Prosimy
o zmiany w zapisach PFU umożliwiające dostawy dmuchaw do napowietrzania piaskownika i
reaktora biologicznego od różnych dostawców.
Prosimy również w pkt. 1.5.9 typ dmuchawy, o dopuszczenie do udziału w tym projekcie dmuchaw
innej generacji jak np. dmuchaw promieniowych odśrodkowych.
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
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PYTANIA Z DNIA 24.09.2018 R.
Pytanie 45:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 46:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 47:

Odpowiedź:
Okres gwarancji wynosi 5 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia części robót przejętych do
eksploatacji.
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Pytanie 48:

Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie cesji wynagrodzenia na zabezpieczenie przyznanego kredytu
bankowego.
Pytanie 59:

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada aktualnego planu sytuacyjnego oczyszczalni z przebiegiem sieci i instalacji
podziemnych.
Pytanie 50:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 51:

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kolejności realizacji poszczególnych obiektów i grup robót wg
koncepcji złożonej przez Wykonawcę.
Pytanie 52:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
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Pytanie 53:

11
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Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 54:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 55:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 56:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
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Pytanie 57:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 58:

Odpowiedź:
Pomiary parametrów gwarantowanych przeprowadzone będą w trakcie 72 - godzinnej próby
eksploatacyjnej (3 pełne doby) – patrz PFU pkt. 2.3.8. Próby częściowe i końcowe.
Pytanie 59:

Odpowiedź:
Powyższa gwarancje obowiązują w przypadku występowania parametrów niższych niż wymienione w
tabelach (1) i (3) Gwarancji Procesowej oraz w przypadku, gdy średnia arytmetyczna z ładunków
zanieczyszczeń odnotowanych w okresie prób nie przekracza wartości określonych w tabeli (1). W
przeciwnym wypadku, Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za nie osiągnięcie założonego
w tabeli (2) parametrów gwarantowanych oraz spełnienia gwarancji procesowych II i III.
Z zastrzeżeniem, iż zakładana minimalna zawartość suchej masy organicznej w osadzie zmieszanym
przed procesem pasteryzacji, hydrolizy i fermentacji podano jako wartość orientacyjną. Gwarancja
dotyczy również przypadku gdy zawartość suchej masy organicznej w osadzie zmieszanym będzie inna
(wyższa lub niższa) niż określona w powyższej tabeli.
Pytanie 60:

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy w okresie próby eksploatacyjnej zostanie wykazany wzrost
obciążenia oczyszczalni powyżej 100 000 RLM, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie
wyników oczyszczania ścieków do wartości ustalonych w tabeli (2) gwarancji procesowej. Nie dotyczy to
obciążenia powyżej 100 000 RLM wynikającego z sytuacji nietypowych, szczególnie wynikających z
intensywnych opadów deszczu.
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Pytanie 61:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ. Ładunki i przepływy za lata 2014-2018, równocześnie
z niniejszymi odpowiedziami zamieszczamy na naszej stronie internetowej do pobrania.
Pytanie 62:

Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie udzielone zostało w odpowiedzi na Pytanie 41.
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Pytanie 63:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 64:
Odpowiedź:
Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 26.
Pytanie 65:

Odpowiedź:
Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 27.
Pytanie 66:

Odpowiedź:
Blachę elewacyjną na obiekcie nr 1 oraz obiekcie nr 18 należy wymienić na nową.
Pytanie 67:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 68:
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Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 69:

Odpowiedź:

Wlot ścieków do rzeki Krzny Południowej nie wymaga wykonania wzmocnienia brzegów rzeki
gabionami.
Pytanie 70:

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych. Potwierdzamy możliwość wykonania przez
Wykonawcę własnych kontrolnych badań geotechnicznych.
Pytanie 71:

Odpowiedź:
Ob. nr 1 i ob. nr 18 nie jest przykryty eternitem.
Pytanie 72:

Odpowiedź:

Należy przewidzieć rozbiórkę budynku separatora piasku oraz kanałów otwartych (ze
wszystkimi urządzeniami) pomiędzy piaskownikiem, osadnikiem wstępnym i komorami osadu
czynnego.
Pytanie 73:

Odpowiedź:
Dokumentacje archiwalną dla obiektu R1 i równocześnie z niniejszymi odpowiedziami zamieszczamy na
naszej stronie internetowej do pobrania. Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dla obiekty
R13.
Pytanie 74:

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu oczyszczalni ścieków.
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Pytanie 75:

Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania działkami: 8816/10 i 8037/4.
Pytanie 76:

Odpowiedź:
Z uwagi na zmianę lokalizację kotłowni należy istniejące przyłącze gazowe średniego i niskiego ciśnienia
doprowadzić do ob. nr 15 – budynek przeróbki osadów z kotłownią.
Pytanie 77:

Odpowiedź:
Można przewidzieć pozostawienie starych instalacji w gruncie.
Pytanie 78:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie takiej samej procedury renowacji rurociągów dla ob. nr 10 –
osadniki wtórne, jak dla ob. nr 5 – osadnik wstępny.
Pytanie 79:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 80:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 81:
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Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 82:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 83:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 84:

Odpowiedź:
Powyższą kwestię powinien rozstrzygnąć projektant.
Pytanie 85:

Odpowiedź:
Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 84.
Pytanie 86:

Odpowiedź:
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Zamawiający potwierdza, iż zastosowanie wirówki ze średnicą wewnętrzną bębna ok. 420 mm zostanie
dopuszczone i uznane jako równoważne.
Pytanie 87:

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zastosowanie wirówki z napędem bębna i ślimaka z prędkością ok. 3500
obr/min zostanie dopuszczone i uznane jako równoważne.
Pytanie 88:

Odpowiedź:
Należy uwzględnić wyżej wymieniony dodatkowy typ maceratora.
Pytanie 89:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kół jezdnych podwójnych (bliźniaki) odpornych na ścieranie.
Pytanie 90:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 91:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.

Pytanie 92:
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Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 93:

Odpowiedź:
Potwierdzamy.
Pytanie 94:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU.
Pytanie 95:

Odpowiedź:

Potwierdzamy.
Pytanie 96:

Odpowiedź:
Aktualne pozwolenie wodnoprawne, równocześnie z niniejszymi odpowiedziami zamieszczamy na
naszej stronie internetowej do pobrania.

Pytanie 97:
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Odpowiedź:

Wyposażenie konserwacyjne należy rozumieć jako wszystkie materiały i części zamienne
niezbędne do utrzymania w pełnej sprawności wszystkich urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę i obiektów zmodernizowanych i wybudowanych przez Wykonawcę do przeglądów
serwisowych i napraw zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń do czasu przekazania
zmodernizowanego całego obiektu Zamawiającemu.
Pytanie 98:

Odpowiedź:
W ciągu 28 dni Zamawiający wraz z Inżynierem dokona weryfikacji i akceptacji poszczególnych etapów
opracowań projektowych.
Pytanie 99:

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że będzie pokrywał koszty materiałów eksploatacyjnych (PIX, flokulent,
wapno) w czasie czasowej eksploatacji przejętych elementów robót, związanych wyłącznie z ruchem
technologicznym obiektów oczyszczalni.
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Pytanie 100:

Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 101:

Odpowiedź:
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Podtrzymujemy zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 102:
Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość pełnienia jednocześnie przez Kierownika Budowy funkcji Kierownika
robót Konstrukcyjnych pod warunkiem posiadania przez niego stosownych uprawnień.
Pytanie 103:

Odpowiedź:
Należy zastosować transformatory suche z uzwojeniem miedzianym.
Pytanie 104:

Odpowiedź:
Potwierdzamy, że agregaty mają być przystosowane do pracy wyspowej.
Pytanie 105:
Odpowiedź:
Potwierdzamy, kable instalacji elektrycznej i AKPiA mają być w wykonaniu kwasoodpornym.
Pytanie 106:
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU i WWiOR.
Pytanie 107:
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy zawarte w PFU i WWiOR.
Pytanie 108:

Odpowiedź:
Potwierdzamy.
Pytanie 109:

Odpowiedź:
Monitor ma mieć 60”, akceptujemy również zastosowanie telewizora.
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Pytanie 110:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości punktów pomiarowych, w tym analiz chemicznych, aby
zoptymalizować nadzór i sterowanie procesem technologicznym oczyszczalni.
Pytanie 111:

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje skrzynek z kluczykiem „obsługa miejscowa” dla każdego z urządzeń z osobna.
Pytanie 112:

Odpowiedź:
Modyfikacje i wyjaśnienia Zamawiającego nie zmieniają pierwszeństwa zapisów Umowy.
Pytanie 113:

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada ekspertyz stanu technicznego wymienionych obiektów.

