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              Piotrków Trybunalski, 05.03. 2008 r.  

 SPZ.341/8 – FS/07/08 

Wykonawcy ubiegaj ący  si ę   

o  zamówienie publiczne 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór projektanta i wykonawcy  robót budowlanych dla 
kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu 
pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Nr 
2004/PL/16/C/PE/003 

   

1. Gdzie ma być mierzony „skład gazów odlotowych”? Jakie wartości powinny być gwarantowane 
(nie są podane w punkcie 1.4.2. PFU ani w innym miejscu SIWZ)? Prosimy o wyjaśnienie. 

 Odpowiedź: 

 Skład gazów odlotowych, pomiar i skład  gazów – zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 
Zamawiający zawarł stosowne zapisy w punkcie 1.3.2.(2), str. 35 oraz w treści punktu 1.4.21.b): 
„Wszystkie gazy opuszczające system muszą spełniać wymagania przepisów podanych w 
części informacyjnej lub obowiązujących w dniu przekazania instalacji do uŜytkowania”, str. 
100. Tym samym treść SIWZ jest w tym zakresie wyczerpująca. 

2. Czy moŜna zrezygnować z krat rzadkich z czyszczarką i w zamian zainstalować typową kratę 
mechaniczną z indywidualnym czyszczeniem kaŜdej kraty? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU – pkt 1.4.2. 

3. Dot. ppkt (a); pkt 1.4.2. Budynek krat (PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt. 1 Opis ogólny przedmiotu 
zamówienia): Tytuł punktu brzmi: „Wymiana istniejących krat rzadkich  typu KUMP oraz 
remont istniejącej kraty rzadkiej  hakowej”. W treści punktu nie ma mowy o kratach rzadkich 
jest natomiast opis krat gęstych. Jednocześnie w PFU zawarte są wytyczne dot. montaŜu krat 
rzadkich na zewnątrz budynku a wyŜej wspomniany tytuł odnosi się do budynku krat. Prosimy 
o  potwierdzenie, Ŝe w tytule ppkt (a) nastąpiła pomyłka oraz, Ŝe kraty rzadkie naleŜy wykonać 
poza budynkiem. 

 Odpowiedź: 

 Punkt 1.4.2 a) Zamawiający wymaga remontu istniejącej kraty i wymiany krat rzadkich KUPM  
na kraty gęste (3 mm).  Treść punktu 1.4.2 jest w uznaniu zamawiającego jednoznaczna. 

4. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie krat wód deszczowych urządzeniami  
w pełni automatycznymi, kompaktowymi? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU pkt 1.4.2 b).  



 

 

Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa  
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

Nr 2004/PL/16/C/PE/033 

 

 

5. Czy oferenci w kalkulacji kosztów powinni uwzględnić zmianę miejsca montaŜu zastawek w 
komorze rozdzielczej przed budynkiem krat? [Cz. III, PFU,s.38] 

 Odpowiedź: 

 Tak, jeŜeli takiej zmiany wymaga technologia oferowana przez Wykonawcę. 

6. Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie workownicy do skratek w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania, obejmującego między innymi wdroŜenie systemu płukania i 
prasowania skratek oraz hermetyzację całej instalacji. 

 Odpowiedź: 

 Tak, Zamawiający przewiduje dostarczenie workownicy do skratek w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania. 

7. Czy w zakresie dostawy urządzeń naleŜy uwzględnić równieŜ kontener na skratki  
z kanału deszczowego? 

 Odpowiedź: 

 Tak, naleŜy uwzględnić kontener na skratki z kanału deszczowego. 

8. Zgodnie z SIWZ – PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ppkt. 
1.4.2. Budynek Krat, (f) wykonanie pomieszczenia kontenerów na skratki – Zamawiający 
zastrzega maksymalny wymiar w planie 4m x 4m. Taki wymiar nie jest moŜliwy do uzyskania 
technologiczne, minimalnie wymiary to: 10x6mx4m (dług. x szer. x wys.). Prosimy  o 
wykreślenie lub zmodyfikowanie w/w zapisu. 

9. Proszę potwierdzić, Ŝe wymiary tymczasowej powierzchni przechowywania wskazane w PFU 
punkt 1.4.2, 1.4.3 i 1.4.21 będą wynosiły 4.0 x 4.0 m. 

 Odpowiedź (8 – 9) : 

 Zamawiający wykreśla zapis: „Zamawiający zastrzega maksymalny wymiar w planie 4 m x 4 m”.  
(Nie dotyczy punktu 1.4.21.) 

10. Prosimy o odpowiedź, gdzie naleŜy przewidzieć montaŜ separatora piasku? 

• Czy Zamawiający dopuszcza instalację separatora w nowoprojektowanej wiacie  
na kontenery skratek? 

• Czy Zamawiający wymaga budowy nowego obiektu dla instalacji separatora piasku? 

• Czy separator piasku moŜe być zlokalizowany w istniejącym budynku krat? 

 Odpowiedź: 

 Separator piasku nie moŜe być zlokalizowany w istniejącym budynku krat. Zamawiający 
dopuszcza jego instalację w nowoprojektowanym budynku na kontenery skratek. 

11. Prosimy o informację, czy koszty związane z rozbiórką istniejącego pomieszczenia na 
kontenery na skratki naleŜy uwzględnić w Wykazie Cen w poz. 14 Konieczne prace 
rozbiórkowe budynków w celu przebudowy systemów technologicznych czy w poz. 25 
Wykonanie pomieszczenia kontenerów na skratki? 

 Odpowiedź: 

 W intencji Zamawiającego koszty takie naleŜy uwzględnić w pozycji 25: wykonanie 
pomieszczenia kontenerów na skratki. 
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12. W przypadku rozbiórki istniejącej wiaty mieszczącej obecnie kontenery na skratki, czy hala 
moŜe być wykorzystana do innych celów w innych obiektach oczyszczalni? 

Odpowiedź: 

 Nie , hala nie moŜe być wykorzystana. 

13. Jaki czas gromadzenia odpadów naleŜy uwzględnić przy doborze kontenerów na skratki? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający – odpowiedź zaleŜna od moŜliwości logistycznych ( 1 – 3 doby). 

14. Czy elementy filtrujące nowoprojektowanych krat mogą być wykonane ze stali 
kwasoodpornej? 

 Odpowiedź: 

 Nie, Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania. 

15. Proszę potwierdzić, Ŝe wyodrębnione obszary przechowywania wymagane są dla skratków, 
piasku i wysuszonego osadu jak wskazano w PFU punktach 1.4.2 f), 1.4.3 b) i 1.4.21 b). 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający  potwierdza. 

16. Czy zapis o wykonaniu „instalacji kompaktowego piaskownika” wskazuje, Ŝe naleŜy 
zainstalować urządzenie mechaniczne? Jeśli tak – prosimy o podanie przykładowych 
producentów.Z naszej wiedzy wynika, Ŝe nie ma producentów urządzeń dla tak duŜych 
przepływów. 

17. Wymagania Zamawiającego w formie Programu funkcjonalno – uŜytkowego (PFU) Część III 
1.4.3. (a);Według dokumentacji projektowany piaskownik kompaktowy powinien pracować dla 
przepływów charakterystycznych dla pogody suchej – 2000 m3/h. Doświadczenie wskazuje, 
Ŝe eksploatacja jednego piaskownika dla tak duŜych i zróŜnicowanych przepływów jest bardzo 
problematyczna. Wykonanie dwóch niezaleŜnych urządzeń dla przepływów 1000 m3/h 
pozwoliłoby m.in. na wyłączenie jednego urządzenia w przypadku wystąpienia przepływów nie 
przekraczających 1000 m3/h. czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 

Odpowiedź (16 – 17):  

Zamawiający wskazał cechy funkcjonalno-uŜytkowe urządzenia, jakim jest piaskownik 
kompaktowy w punkcie 1.4.3.a PFU, nazywając układ urządzeń „instalacją”. Zamawiający nie 
wskazał w SIWZ liczby urządzeń, które mogą pracować w układzie równoległym tworząc 
instalację. 

18. Obiekt – Piaskownik. W przekazanych materiałach przetargowych w zakresie przedmiotu 
zamówienia (1.1.3 PFU) nie stwierdzono konieczności wykonania instalacji przedmuchiwania 
powietrzem piaskownika. Czy Oferent powinien zaprojektować i wykonać taką instalację czy 
pominąć?  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać instalację w zakresie wskazanym w PFU w pkt 1.4.3 
a) – Wydzielone tłuszcze powinny być odprowadzane do komory mieszania osadów surowych. 

19. Z dokumentów zrozumiano, Ŝe przepływ w okresie pogody suchej będzie skierowany przez 
nowe urządzenie ”piaskownik w wykonaniu kompaktowym” i tylko większy przepływ podczas 
pogody deszczowej będzie skierowany przez odnowione piaskowniki, proszę o 
zweryfikowanie. W PFU punkt 1.3.2 (1), stwierdzono, Ŝe „nowy piaskownik w wykonaniu 
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kompaktowym, wyposaŜony…”. Tylko wyŜsze ilości przepływu podczas pogody deszczowej 
będą skierowane przez odnowione piaskowniki. Więc interpretujemy, Ŝe mamy zbudować 
nowy piaskownik obok istniejącego. Proszę o weryfikację. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę nowego piaskownika kompaktowego. 

20. Wymagania Zamawiającego w formie Programu funkcjonalno – uŜytkowego (PFU) Część III 
1.4.3. (b); Wymagana minimalna temperatura pracy urządzenia do separacji i płukania piasku 
według wskazań PFU wynosi -38oC. Wymóg ten odnoszący się do pozostałych urządzeń 
montowanych na obiekcie jest określany jako -25oC. Prosimy Zamawiającego o 
doprecyzowanie wymogów dotyczących minimalnej temperatury pracy urządzenia. 

Odpowiedź: 

Wymagana temperatura pracy wszystkich urządzeń w oczyszczalni wynosić ma od – 35˚C  
do + 35˚C . 

21. Wymagania Zamawiającego w formie Programu funkcjonalno – uŜytkowego (PFU) Część III 
1.4.3. (a); W dokumentacji opisano sposób odprowadzenia wydzielonej pulpy piaskowej z 
piaskowników. Pulpa ma być odprowadzana pompą do układu separacji i płukania piasku. W 
tym samym punkcie opisano transport do układu separacji i płukania z leja za pomocą 
ukośnego transportera ślimakowego. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie 
preferowanego sposobu odprowadzenia piasku z piaskowników. 

Czy Zamawiający dopuszcza inny niŜ opisany w SIWZ sposób transportu piasku z 
piaskowników  
do separatora piasku, np. pompowy? 

22. PFU pkt. 1.4.3. Piaskownik ppkt. (a). Zamawiający w ramach robót na remontowanym 
obiekcie specyfikuje róŜne sposoby usuwania piasku:  

a. wykonanie Ŝelbetowego leja piasku oraz sytemu ślimakowego transportu piasku: 

- poziomego w kinetach piaskownika, 

- ukośnego z leja piaskownika, 

Poziomego i ukośnego do separatora piasku,  

b. wykonanie Ŝelbetowego leja piasku oraz systemu ślimakowego transportu piasku 
poziomego w kinetach piaskownika natomiast usuwanie pulpy piaskowej do systemu 
separacji i płukania za pomocą pompy,  

c. natomiast w ppkt. (c) zapis: „górną część odtwarzanych ścian piaskownika naleŜy 
wykonać w sposób umoŜliwiający montaŜ nowych torów wózków jezdnych” sugeruje 
zastosowanie jezdnego zgarniacza piasku. 

Czy Zamawiający dopuszcza modernizację piaskownika umoŜliwiającą zastosowanie 
zgarniacza piasku z bieŜącym pompowym usuwaniem pulpy piaskowej? 

Odpowiedź (21 – 22): 

Zamawiający wykreśla w treści punktu 1.4.3 a) odwołanie do punktu 1.4.3.d). Jednocześnie 
informuje, Ŝe przewiduje odprowadzanie wydzielonej pulpy piaskowej do układu separacji i 
płukania w sposób pompowy. 

23. Wymagania Zamawiającego w formie Programu funkcjonalno – uŜytkowego (PFU) Część III 
1.4.3. (b); 
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W dokumentacji zamieszczono parametr dotyczący zawartości wody w odseparowanym  
i wypłukanym piasku: min 40 % s. m. nie wskazano wymaganego poziomu separacji urządzenia 
jaki ma zapewnić układ co znacząco utrudnia prawidłowy dobór urządzenia. Prosimy 
Zamawiającego o określenie tego parametru. 

Odpowiedź: 

Urządzenie powinno zapewnić separację na poziomie nie mniejszym niŜ 95 % dla ziaren  
o średnicy powyŜej 0,2 mm. 

24. W PFU punkcie 1.4.3 opisany został Piaskownik. Proszę wyjaśnić, czy zastosowany zgarniacz 
będzie pompowy zgarniacz piasku zamontowany na pomoście tzw. Obrotowy czy będzie  
to zgarniacz denny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w punkcie 1.4.3 (a) opisał zgarniacz ślimakowy, denny dla potrzeb transportu 
piasku do leja, jaki naleŜy wykonać w istniejącym obiekcie.  

Opis ten nie dotyczy punktu 1.4.2 d). 

25. W Programie funkcjonalno – uŜytkowym, zapisano w punkcie 1.4.3. „Piaskownik (c) 
wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych”. Prosimy o określenie długości i 
wymiarów kanałów otwartych istniejących, przeznaczonych do remontu lub o przesłanie 
dokumentacji technicznej tych kanałów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uznaje, iŜ przekazane w SIWZ rysunki są wystarczające do przygotowania oferty i 
wykonania Umowy, a Ŝadnych innych elementów dokumentacji, uszczegółowiających, 
Zamawiający nie posiada. 

26. W PFU punkt 1.4.3 a), stwierdzono, Ŝe kompaktowy piaskownik ma zostać dobrany  
na podstawie przepływów charakterystycznych w pogodzie suchej. Proszę potwierdzić,  
Ŝe „przepływ charakterystyczny w pogodzie suchej” odnosi się do 19.000 m3/d (tzn. 792 m3/h).  
w przeciwnym razie proszę określić wartość przepływu projektowego. 

27. Jeśli Zamawiający wymaga od oferentów dostarczenia piaskownika kompaktowego, na jaki 
przepływ nominalny naleŜy je dobrać? Czy piaskownik/i kompaktowy/e powinny zapewniać 
usuwanie ze ścieków piasku dla przepływów maksymalnych w porze bezdeszczowej czy dla 
przepływów średnich w porze bezdeszczowej? 

Odpowiedź (26 – 27): 

Zamawiający jednoznacznie sprecyzował w PFU, pkt 1.4.3 zasady współpracy piaskownika 
kompaktowego (nowe urządzenie) oraz piaskownika istniejącego. Charakterystyczne przepływy 
i stosowne informacje  nt. doboru urządzeń podano w punkcie 1.2.3 PFU. Zamawiający 
potwierdza, iŜ nowy piaskownik winien być zaprojektowany i wykonany na warunki pogody 
suchej. 

28. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie piaskownika innego typu niŜ kompaktowy 
poziomy, np.: wirowy, Ŝelbetowy? [1.4.3. PFU, Część opisowa (1/2)]. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego piaskownika niŜ kompaktowy. 

29. Czy nowe piaskowniki kompaktowe naleŜy przewidzieć do instalacji w pomieszczeniach 
zamkniętych? 
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Odpowiedź: 

Piaskowniki mogą być w wykonaniu napowietrznym, z instalacja ogrzewania wg wymogów 
punktu 1.4.3 PFU. 

30. Prosimy o podanie podstawowych wymiarów istniejących zastawek dla piaskownika oraz listy 
zastawek dla poszczególnych obiektów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi konieczności podania informacji oczekiwanych przez Wykonawcę, w 
odniesieniu do obowiązków Zamawiającego wynikających z RMI z dnia 04.09.2004 roku. 
Zamawiający zorganizował wizję lokalną na terenie oczyszczalni udostępniając obiekt 
zainteresowanym Wykonawcom. 

31. Czy Zamawiający przewiduje wyposaŜenie ciągu technologicznego oczyszczania ścieków   w 
separatory tłuszczy? 

Odpowiedź: 

Nie jako osobne urządzenie. Taką funkcje w uznaniu zamawiającego ma pełnić kieszeń  
w napowietrzanym piaskowniku kompaktowym. 

32. Teoretyczny wskaźnik zuŜycia energii cieplnej na proces suszenia wynosi ok. 0,72 kWh/kg 
H2O odparowanej. Uwzględniając sprawność układu oraz straty do otoczenia rzeczywisty 
wskaźnik zuŜycia energii cieplnej jest wyŜszy niŜ 0,9 kWh/kg H2O odparowanej, czy zatem 
wskazany przez Zamawiającego wskaźnik zuŜycia energii cieplnej na poziomie max 0,9 
kWh/kg H2O odparowanej uwzględnia energię odzyskaną z procesu suszenia? 

Odpowiedź: 

Wskazany wskaźnik zuŜycia energii cieplnej na potrzeby suszenia osadu na poziomie 0,9 
kWh/kg H2O nie uwzględnia energii odzyskanej z procesu suszenia. 

33. Czy w przypadku, gdy wskaźnik zuŜycia energii cieplnej nie uwzględnia odzysku ciepła, to 
Zamawiający dopuszcza technologię, w której wartości wskaźnika energochłonności procesu 
technologicznego zawiera się w przedziale 1,10 – 1,40 kWh/kg H2O odparowanej z osadu? 

Odpowiedź: 

Wskaźnik zuŜycia energii cieplnej nie moŜe być większy niŜ 0,9 kWh/kg H2O. 

34. Prosimy o podanie napędów, które będą liczone do wskaźnika zuŜycia energii elektrycznej dla 
odparowania 1 kg wody z suszonego osadu. Jeśli ma być liczony cały ciąg suszenia osadów, 
od pompy podawania osadu na suszarnię do wyprowadzenia granulatu z suszarni, to 
określony wskaźnik 0,100 kWh na kg odparowanej wody jest za niski (winien być ca 0,130). 

Odpowiedź: 

Wskaźnik kW/kg H2O odparowanej dotyczy wyłącznie procesu suszenia osadu. 

35. W PFU punkt 1.4.21 (b) stwierdzono, Ŝe „Konstrukcja silosu musi umoŜliwić zainstalowanie 
workownicy robi pakowania granulatu w worki o wadze ok. 800kg”.Proszę potwierdzić, Ŝe 
dostarczenie i instalacja workownicy nie wchodzi w zakres tego przetargu. 

Odpowiedź: 

Dostarczenie i instalacja workownicy wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 

36. W PFU punkcie 1.2.5, wskazano, by stworzyć tymczasowy obszar przechowywania osadu dla 
okresu 60 dni. W PFU punkt 1.4.20 d) jeszcze raz został wspomniany tymczasowy obszar 
przechowywania osadu. Wymagana szerokość obszaru przechowywania podana jest jako 3,0 
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m  a wysokość jako 1,5 m. proszę potwierdzić, Ŝe obydwa punkty odnoszą się do  tego 
samego obszaru przechowywania osadu a długość obszaru będzie ustalona uwzględniając 60 
dni przetrzymania na nim osadu odwodnionego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iŜ w obu akapitach Zamawiający opisał wymagania dotyczące 
parametrów funkcjonalno-uŜytkowych wiaty tymczasowego gromadzenia osadów 
odwodnionych. 

37. Proszę wyjaśnić, czy pompy koŜucha są wymagane zarówno dla osadnika wstępnego jak i dla 
osadnika wtórnego? 

Odpowiedź: 

System usuwania części pływających ma być wykonany w osadnikach wstępnych i wtórnych.  

38. Proszę wskazać preferowaną technologię usuwania koŜucha. Gdzie zebrany koŜuch powinien 
być przenoszony po zebraniu z powierzchni osadników wstępnych i wtórnych? 

Odpowiedź: 

System jak opisano w pytaniu powyŜej ma gwarantować pełną separację części pływających i 
spust w warunkach umoŜliwiających całkowite opróŜnienie instalacji. Ma posiadać moŜliwość 
podłączenia systemów aktywnego płukania części pływających. Zebrany koŜuch powinien być 
transportowany bezpośrednio do komory mieszania osadów surowych. Innych ograniczeń 
Zamawiający nie podaje w Wymaganiach Zamawiającego. 

39. Zgodnie z PFU z punktami 1.4.15 i 1.4.20, techniczne wyposaŜenie zagęszczacza osadu i 
stacji odwadniana osadu powinny zostać dostarczone przez jednego producenta. Jednak 
niemoŜliwe jest znaleźć tylko jednego producenta, który produkuje pompy, zagęszczacze, 
stacje odwadniania, pompy dozujące i rury. Proszę potwierdzić, Ŝe wykonawcy mogą 
dostarczyć wyposaŜenie zagęszczacza osadu i stacji odwadniania osadu róŜnych i dobrze 
znanych producentów. 

Odpowiedź: 

Dostawa wykonywana w ramach jednej dostawy od jednego producenta oznacza wg 
Zamawiającego autoryzację dostaw urządzeń towarzyszących i peryferyjnych przez dostawcę 
urządzenia podstawowego. 

40.  

a) Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy pkt.1.4.18 a) zapisano: „Zamawiający opróŜni 
WKF zgodnie z instrukcją opróŜniania WKF opracowaną przez Wykonawcę w ramach 
zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo „odwadniania pozostałego osadu” na 
istniejącym układzie w ramach normalnego procesu technologicznego”. Czy Zamawiający 
przez zapis: „ pozostały osad” rozumie pozostałe osady zalegające na otwartych basenach 
fermentacyjnych i poletkach osadowych? 

b) Czy  powyŜszy zapis oznacza, Ŝe odwodnienie i utylizacja wszystkich osadów z całej 
oczyszczalni zalegających w obiektach modernizowanych czy teŜ wyburzanych, leŜy po 
stronie Zamawiającego? 

c)   Czy przeciwnie, jest to zakres rzeczowy robót Wykonawcy? Prosimy o wyjaśnienie tego 
problemu.  

Odpowiedź: 
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Punkt 1.4.18 PFU dotyczy jedynie zamkniętych komór fermentacyjnych i osadów w nich 
zgromadzonych. Sposób postępowania z osadami zgromadzonymi w OBF i na poletkach 
osadowych podano w punkcie 1.4.1.d PFU: W ramach Kontraktu Wykonawca usunie osady 
zgromadzone w zbiornikach i wykona prace rozbiórkowe i przygotuje teren do 
zagospodarowania zgodnie z Zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy. 

41. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie cieczy nadosadowej z 
zagęszczaczy grawitacyjnych poprzez przelew teleskopowy? 

Odpowiedź: 

Odprowadzanie cieczy nadosadowej Zamawiający przewidział przelewem pilastym, co zapisano 
w punkcie 1.4.13.b). Szczegóły rozwiązań będą podlegały ocenie w trybie kl. 5 Warunków 
Kontraktu. 

42. Jakie są wymagania odnośnie usuwania części pływających z osadników wstępnych? 

Odpowiedź: 

System ma gwarantować pełną separację części pływających i spust w warunkach 
umoŜliwiających całkowite opróŜnienie instalacji. Ma posiadać moŜliwość podłączenia 
systemów aktywnego płukania części pływających. Zebrany koŜuch powinien być 
transportowany bezpośrednio do komory mieszania osadów surowych. 

43. Prosimy o podanie stopnia redukcji zawiesin,BZT5 i ChZT w obecnie eksploatowanej części 
mechanicznej oczyszczalni ścieków. 

Odpowiedź: 
Redukcja: BZT5 = 28%; ChZT= 34%; zawiesina og. = 62%. 

44. Czy Zamawiający akceptuje połączenie budynku odwadniania osadów z budynkiem suszarni 
osadów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

45. Czy Zamawiający akceptuje wykonanie zbiornika nadawy do stacji mechanicznego 
odwadniania osadu ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

46. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia instalacji higienizacji osadu jako alternatywnej 
instalacji na wypadek postoju lub awarii suszarni termicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania interwencyjnej instalacji higienizacji osadu wapnem. 

47. Czy zagęszczacz grawitacyjny (przykryty) ma mieć pomost z kratki ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający sprecyzował wymogi materiałowe pomostów dla zagęszczaczy 
grawitacyjnych osadu wstępnego w punkcie 1.4.13.b). Konstrukcja wsporcza nie moŜe zawierać 
domieszek aluminium. 

48. Czy odprowadzenie cieczy nadosadowej z zagęszczaczy grawitacyjnych moŜe być poprzez 
przelew teleskopowy. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią PFU. 

49. Czy w zbiorniku nadawy moŜna zastosować mieszadło średnio-obrotowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

50. Wymagania Zamawiającego w formie Programu funkcjonalno – uŜytkowego (PFU) Część III 
1.4.15. (b); 

Urządzenie do mechanicznego zagęszczania osadu zostało opisane odpowiednio jako: wirowe, 
sitowe, taśmowo – sitowe. Nie jest znane urządzenie łączące wymienione cechy. Prosimy  
o doprecyzowanie preferowanego typu urządzenia do mechanicznego zagęszczania osadu. 

Odpowiedź: 

Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego został w zakresie cech funkcjonalno – 
uŜytkowych opisany jako urządzenie sitowe, w którym prowadzony jest proces zagęszczania 
wirowego, co wynika z zasady działania urządzenia jakie uŜytkownik oczyszczalni posiada 
obecnie – tj. sitowo – ślimakowy lub ślimakowo – bębnowy. 

51. PoniewaŜ głównym warunkiem jest spełnienie wymagań procesu, proszę potwierdzić, Ŝe 
wolno Wykonawcy zaopatrzyć prasy taśmowe w pneumatyczny mechanizm naciągu sit 
zamiast hydraulicznego, który spełnia wszystkie wymagania zamieszczone w PFU punkt 
1.4.20. (b). Wymagania zdefiniowane w PFU nie mogą zostać osiągnięte przez powszechnie 
znanych głównych producentów pras taśmowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

52. W PFU punkt 1.4.6 d), wskazano, Ŝe zbiornik retencyjny musi zostać wyposaŜony w 
regulowany system pompowego spustu. JednakŜe nie wskazano typu wymaganych pomp. 
Proszę potwierdzić, Ŝe pozwala się na uŜycie podwodnych pomp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ogranicza kompetencji Wykonawcy wynikających z kl. 5 WK i nie wskazuje 
konkretnych rozwiązań technicznych w punkcie 1.4.6.d. Zamawiający wymaga systemu 
umoŜliwiającego kompletne opróŜnienie zbiornika w sposób regulowany, do czego moŜna 
wykorzystać m.in. pompy zatapialne. 

53. W PFU punkt 1.3.2.(1) stwierdzono, Ŝe „Nadmiarowe wody zmieszane będą odprowadzane 
niezaleŜnym układem pomp dwustopniowego systemu retencji o sumarycznej pojemności 
minimum 30 000 m3. Pierwszy stopień retencji stanowił będzie wyłączony w ramach Kontraktu 
z eksploatacji osadnik wstępny”. W PFU punkt 1.4.8.(c) stwierdzono, Ŝe „Maksymalna 
głębokość zbiornika 6m, pojemność robocza 30 000m3, układ trójkomorowy, kaskadowy. 
Wymagane proporcje wymiarów w planie L/B = 1,0 – 2,0.” Proszę wyjaśnić, czy objętość 
istniejącego osadnika wstępnego (3.266 m3) powinna uwzględniać całkowitą objętość wód 
opadowych 30 000 m3 czy nie. 

Odpowiedź: 

Tak, osadnik wstępny wg punkty 1.4.6 PFU będzie I stopniem retencji w układzie przelewowym, 
grawitacyjnym. 

54. Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie z grawitacyjnym doprowadzeniem ścieków surowych 
do zbiornika retencyjnego? 
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Odpowiedź: 

Do zbiornika retencyjnego mają być doprowadzane wody zmieszane, nadmiarowe, w okresie 
pogody deszczowej. Ich  doprowadzenie winno być  grawitacyjne, przelewowe (dwa stopnie 
retencji). 

55. Prosimy o potwierdzenie informacji, Ŝe Zamawiający wymaga opróŜnienia zbiornika 
retencyjnego ścieków w czasie 24 godzin. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga opróŜnienia zbiornika retencyjnego ścieków w czasie 24 godzin. 

56. W przypadku kiedy przestrzeń wewnątrz dotychczas istniejącej stacji pomp jest wystarczająca 
by pomieścić niezbędne pompy, czy obowiązkowe jest, aby wybudować dodatkowy budynek? 
PoniewaŜ Kontrakt oparty jest na bazie projektowanie i budowa, proszę potwierdzić, Ŝe 
Wykonawcy mogą wykonać własny projekt w celu zoptymalizowania powierzchni 
przeznaczonej na wyposaŜenie. 

Odpowiedź: 

Wykonawcy opracowując dokumentację projektową posiadają swobodę optymalizacji 
powierzchni zabudowy w granicach zgodności z obowiązującymi przepisami i cytowanymi 
normami. Nie ma obowiązku budowy dodatkowego budynku pompowni. 

57. Prosimy o informację czy w ofercie naleŜy przewidzieć wymianę pomp osadu wstępnego 
surowego i osadu nadmiernego w pompowni głównej ścieków? 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewidział przebudowę systemu spustu osadu wstępnego wg punktu 1.4.5.d 
PFU. Roboty dotyczące pomp osadu nadmiernego Zamawiający zidentyfikował w punkcie 
 1.4.9. b). 

58. Czy pompownia wód deszczowych objęta jest zakresem kontraktu? JeŜeli tak, prosimy o 
podanie wytycznych do jej zaprojektowania. 

Odpowiedź: 

Pompownia wód deszczowych nie jest objęta zamówieniem. Zamawiający przewiduje 
wprowadzenie systemu retencji wód deszczowych. 

59. Czy Zamawiający akceptuje dla pompowni ścieków surowych zaprojektowanie jednej 
wspólnej pompy rezerwowej dla dwóch układów pompowych o zbliŜonych parametrach 
pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

60. Proszę wyjaśnić, czy Wykonawca musi wymienić istniejące rury wewnątrz pompowni osadu 
surowego i wewnątrz wylotu pompowni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje w punkcie 1.4.9. b następujący zapis: „W ramach modernizacji obiektu 
naleŜy wymienić pompy, armaturę i elementy rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego i 
nadmiernego”. 

61. Zgodnie z Dokumentami Przetargu, 1H18N9T jest opisany jako materiał dla niektórych pomp   
i wyposaŜenia technicznego. Materiał ten odnosi Siudo AISI 321 zgodnie z normami AISI i ma  
w przybliŜeniu takie same właściwości korozyjne jak materiał AISI 304 oraz jest ogólnie 
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uŜywany dla substancji chemicznych i w przemyśle paliwowym do produkcji bojlerów z 
powodu jego wysokiego oporu temperatury. Proszę potwierdzić, Ŝe moŜemy uŜyć AISI 304 dla 
pomp i wyposaŜenia technicznego, który jest bardziej powszechny dla oczyszczalni ścieków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iŜ dopuszcza stosowanie materiałów równowaŜnych i lepszych, co 
dotyczy takŜe zastosowania stali AISI 304. 

62. Stacja zlewcza ścieków dowoŜonych. Oferent uwaŜa, Ŝe dla prawidłowego funkcjonowania 
sytemu odbioru ścieków dowoŜonych niezbędna jest modernizacja istniejącej na terenie OŚM 
w Piotrkowie Trybunalski stacji zlewczej ścieków dowoŜonych. W udostępnionych materiałach 
przetargowych brak zapisów na temat tego obiektu. 

Pytanie: 
Czy Oferent powinien zaprojektować i wykonać modernizację istniejącej stacji zlewczej ścieków 
dowoŜonych? Jeśli tak, to do której pozycji Części IV - Wykaz cen naleŜy doliczyć te koszty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie realizacji robót w zakresie modernizacji stacji 
zlewczej. 

63. Proszę potwierdzić, Ŝe aby zoptymalizować projekt, Wykonawcy mogą zmienić miejsce 
pokazane na Rysunku 4 PFU „Lokalizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” dla nowych części /budynków, które będą zbudowane w zakresie tego 
Przetargu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

64. Proszę o udzielenie informacji o moŜliwości zalania oczyszczalni ścieków z powodu wysokich 
poziomów wody w Rzece Strawie i Śrutowy Dołek bazując na posiadanych danych. 

Odpowiedź:  

Nie występują taki przypadki. 

65. Proszę o dostarczenie wszystkich dostępnych planów/map geotechnicznych jako dodatek  
do odwiertu wspomnianego w PFU Część III punkt 4.2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w PFU wszelkie dostępne dane istotne dla procesu przygotowania oferty i 
wykonania zamówienia publicznego. 

66. W związku z tym, iŜ Wykonawca musi podać koszt usunięcia i utylizacji osadu z komór OBF  
i z poletek osadowych prosimy o podanie ilości osadu znajdującego się obecnie w komorach i 
poletkach. 

Odpowiedź: 

Ilość osadów znajdujących się obecnie w komorach OBF wynosi około 28 700 m3 , na poletkach 
osadowych około 10 800 m3, a w ZKF 6 000 m3. 

67. Prosimy o podanie cięŜaru pomostów roboczych łączących WKF nr1 z WKF nr 2 i z kotłownią. 
Pomosty  
te naleŜy w całości zdemontować i wykonać nowe. Zamawiający nie załączył do SIWZ 
rysunków pomostów i Oferent nie jest w stanie określić ich cięŜaru i sporządzić wyceny. 

Odpowiedź: 
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Jednostką umoŜliwiającą wykonanie wyceny opisanego zakresu moŜe być jednostka 
powierzchni pomostu (m2), którą moŜna z zadowalającą dokładnością określić na podstawie 
treści SIWZ. 

68. Dot. zamknięte komory fermentacyjne – PFU poz. 1.4.18 ppkt b) i e) i Przedmiar Robót poz. 
84 i 87.W p. 1.4.18 b) podano „wymiana konstrukcji nośnej pomostów. W związku z wymianą 
stoŜków górnych komór, naleŜy w całości rozebrać i wykonać nową konstrukcję pomostów 
roboczych”, w p. 1.4.18 e) podano „montaŜ nowego wyposaŜenia komór … centralna 
platforma dachowa 3x3m wraz z barierkami ochronnymi …, pomosty dachowe o szerokości 
100 cm wraz z barierkami ochronnymi…”. Prosimy o wyjaśnienie, w którym punkcie 
Przedmiaru Robót naleŜy ująć koszt pomostów – w punkcie 84 czy 87? 

Odpowiedź: 

Koszt pomostów naleŜy ująć w poz. 90 „Wykaz Cen – poprawiony”, (wersja pierwotna Wykaz 
Cen poz. 87). 

69. Prosimy o dostarczenie rysunków istniejących otwartych komór fermentacyjnych (OBF)  
i poletek osadowych przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający nie załączył do SIWZ 
rysunków w/w obiektów ani nie podał Ŝadnych danych konstrukcyjnych na skutek czego 
Oferent nie jest w stanie wyliczyć kosztu rozbiórek. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z PFU pkt. 1.4.1.d) „Lokalizację i wymiary komór OBF wskazano na Rysunku 4 
załączonym do PFU”. Ponadto w PFU pkt. 1.2.1.(5) określono parametry techniczne obiektów 
(ilość, powierzchnia, pojemność robocza). Obiekty wykonane są w konstrukcji ziemnej, 
wyłoŜone płytami Ŝelbetowymi i betonowymi.  

70. Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy pkt. 1.4.18. b) „roboty naprawcze – 
konstrukcyjne i budowlane, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej komór” jest napisane: 
„Wymiana konstrukcji nośnej pomostu. W związku z wymianą stoŜków górnych komór, naleŜy 
w całości rozebrać i wykonać nową konstrukcję pomostów roboczych”. 

Z jakiej stali naleŜy wykonać nowe pomosty i barierki na górnej części WKF: z czarnej czy z 
nierdzewnej?. 

Odpowiedź: 

Pomosty i barierki na górnej części WKF naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9.  

71. Program Funkcjonalno UŜytkowy pkt. 1.4.18 „Zamknięte komory fermentacyjne (b) roboty 
naprawcze – konstrukcyjne i budowlane, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej komór”. 
Zamawiający jako zakres rzeczowy robót wymaga renowacji wewnętrznej powierzchni 
betonowej części gazowej i hydraulicznej wykonana „Ocena stanu technicznego konstrukcji 
budowlanych obiektów Oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” wewnętrznych 
powierzchni betonowych części gazowej i hydraulicznej nie była poparta Ŝadnymi badaniami 
technicznymi. Ocena stanu technicznego opierała się głównie na rozmowach ze słuŜbami 
eksploatacyjnymi. Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe nadziemne konstrukcje ZKF są w 
złym stanie technicznym.Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę istniejących nadziemnych 
części ZKF i wykonanie nowych stalowych zbiorników ZKF? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza rozbiórki istniejących nadziemnych części ZKF i budowy nowych 
stalowych zbiorników ZKF. 
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72. Czy naleŜy wymienić pompy osadu recyrkulowanego w komorach fermentacyjnych. 

Odpowiedź: 

Taka wymiana winna być przewidywana w ramach wykonania zakresu punktu 1.4.17 

73. Prosimy o informację czy kanał otwarty, o którym mowa w pkt. 1.4.12, ppkt. (a) równieŜ 
podlega modernizacji i wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie PFU o 
niezbędne informacje dot. zakresu prac wymaganych przez Zamawiającego do wykonania 
oraz o rysunki dot. tego kanału. Nie ma na ten temat informacji w PFU. 

Odpowiedź: 

Renowacji podlega jedynie kanał tłoczny. Kanał otwarty, o którym mowa w pkt. 1.4.12, ppkt. (a) 
rowy nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

74. Czy Zamawiający wymaga hermetyzacji kanałów doprowadzających ścieki do osadnika? 

Odpowiedź: 

Nie wymaga. 

 

 

 

 

 


