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Wykonawcy ubiegający  się   

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. W związku z brakami w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno 

UŜytkowym – w szczególności brak dokumentacji rysunkowej dotyczącej 
kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni – 
uniemoŜliwiające właściwe oszacowanie kosztów wykonania zadania oraz z 
brakiem odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2008 r. prosimy o przesunięcie 
terminu złoŜenia ofert do 25.02.2008 r.  

2. Z uwagi na obszerny zakres prac niezbędny do wykonania w celu złoŜenia 
oferty oraz brak do tej chwili odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, 
prosimy o przedłuŜenie terminu  składania ofert do dnia 15.03.2008 r.  
Odpowiedź (1 – 2): 
Termin złoŜenia oferty został przedłuŜony do 31.03.08 r. 

3. Czy zanieczyszczone powietrze ze zbiorników na osad moŜe być oczyszczane 
na jednym biofiltrze? Prosimy o odpowiedź.  

4. Czy zanieczyszczone powietrze ze zbiorników na osad moŜe być oczyszczane 
na jednym biofiltrze. 
Odpowiedź (3 – 4): 
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Zamawiający nie wykluczył w PFU takiego rozwiązania.  
5. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w zagęszczaczu 

grawitacyjnym osadu tylko napędu podwójnego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w PFU. 

6. Część IV Wykazu cen w poz. 105,106,107,108 w kolumnie „Punkt wymagań 
zamawiającego” są jednakowe numery „1.4.25  2.2.”, nieodpowiadające 
Części III – Programu funkcyjno-uŜytkowego. 
Prosimy o ewentualne skorygowanie powyŜszych pkt. wg poniŜszego 
zestawienia: 
- Poz. 105 Punkt wymagań Zamawiającego z 1.4.25  2.2. na 1.4.25. a), 
- Poz. 106 Punkt wymagań Zamawiającego z 1.4.25  2.2. na 1.4.25. b),  
- Poz. 107 Punkt wymagań Zamawiającego z 1.4.25  2.2. na 1.4.25. c), 
- Poz. 108 Punkt wymagań Zamawiającego z 1.4.25  2.2. na 1.4.25. d).  
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę iŜ treść punktu 1.4.25 zawiera w sobie podpunkty 
a) – d), co oznacza, iŜ treść referencji w pozycjach 105 – 108 Wykazu Cen nie 
wymaga zmiany. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, iŜ stosowne opisy 
dotyczące zagospodarowania terenu znajdują się równieŜ w punkcie 2.2 PFU. 

7. Woda technologiczna. Z materiałów przetargowych SIWZ dotyczących 
instalacji wody technologicznej wynika, Ŝe Wykonawca zaprojektuje i wykona 
nową instalację wody technologicznej na terenie OŚM. 
Pytanie: 
Czy w zakresie robót dotyczących instalacji wody technologicznej naleŜy 
zaprojektować i wykonać dodatkowe stacje uzdatniania wody 
technologicznej przed jej podaniem do płukania krat, podajników, stacji 
odwadniania i zagęszczania osadów itp.? JeŜeli tak, to w której pozycji Części 
IV Wykazu Cen skalkulować te koszty? 
Odpowiedź:  
JeŜeli warunki pracy urządzeń dostarczanych w ramach Kontraktu będą 
spełniać wymogi PFU i jednocześnie będą wymagały pracy z wodą 
technologiczną o parametrach wyŜszych niŜ produkt końcowy procesu 
oczyszczania ścieków, to Zamawiający podejmie decyzję  
o wykorzystaniu wody wodociągowej, przez co Zamawiający wyklucza 
budowanie stacji uzdatniania wody w zakresie innym niŜ ewentualne 
opcjonalne systemy filtracyjne urządzeń fabrycznych. Wszelkie roboty 
związane z budową sieci wody technologicznej i ukończone efektem w 
postaci skutecznego doprowadzenia tej wody do punktów zdefiniowanych w 
PFU winny być ujęte i wycenione w punkcie 69 Wykazu Cen.   

8. Zgodnie z Klauzulą 4.10 (FIDIC Ŝółty) oraz z Klauzulą 1.1.3.1 „Data odniesienia” 
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie  informacji, Ŝe 
wszystkie „dane o terenie budowy” zostały przekazane Oferentom w 
dostępnych materiałach przetargowych.  
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada wiedzy o jakichkolwiek innych okolicznościach niŜ 
opisane w SIWZ, który został przygotowany w zgodzie z ustawą PZP oraz RMI z 
dnia 04.09.2004 roku. 

9. Prosimy o udostępnienie schematu sieci wody technologicznej wraz z opisem 
technicznym.  
Odpowiedź:  
Brak konieczności przekazania. 

10. PFU w pkt. 1.4.1 (c) pisze: „rozbiórka obiektów linii biogazowej: zbiornik 
biogazu, pochodnia biogazu, stacja odsiarczania spalin, z zachowaniem 
ciągłości funkcjonowania linii…” 
Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby rozbiórki obiektów ścieŜki 
biogazowej były prowadzone przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania linii 
biogazowej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga kolejności realizacji faz inwestycji z zachowaniem 
ciągłości pracy i jedynie bezpiecznych przerw technologicznych i 
technicznych. Zamawiający wymaga zgodności realizacji robót z prawem 
dotyczącym emisji zanieczyszczeń, co wynika z treści Kontraktu. 

11. Program funkcyjno – uŜytkowy, str. 102 punkt. 1.4.22 (b) „Przebudowa instalacji 
ciepła z uwzględnieniem zmian wynikających z priorytetów wykorzystania 
biogazu” napisano między innymi: „…NaleŜy zamontować nową 
automatyczną stację uzdatniania wody oraz naleŜy wykonać:  
- remont oraz modernizację zewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku 
- remont oraz modernizację wewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku”. 
Czy w ramach remontu naleŜy wykonać roboty remontowe ściśle wg  
ekspertyzy łącznie z wymianą w części zapleczowej budynku instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej na nową, wymianę  instalacji elektrycznej, z 
przewodów aluminiowych na miedziane? 
Prosimy o udostępnienie kpl.  rysunków archiwalnych budynku kotłowni dla 
celów prawidłowej wyceny  powyŜszych robót.  
 
Odpowiedź: 
Poza asortymentem robót wyszczególnionych m.in. w ekspertyzie załączonej 
w części informacyjnej naleŜy wykonać zakres prac remontowo-budowlanych 
związanych z realizacją nowej technologii w obiekcie. Roboty naleŜy 
wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w „części opisowej PFU” (część 1 
PFU). Parametry i opis obiektu zostały określone w załączonej do części 
informacyjnej PFU ekspertyzie. 

12. Czy moŜna zastosować rury GRP na sieci między-obiektowe? 
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13. Prosimy o dopuszczenie do zastosowania rur GRP dla sieci oraz o uzupełnienie 
PFU o wymogi w stosunku do tego materiału. Rury GRP są stosowane z 
powodzeniem na innych oczyszczalniach ścieków.  

14. Program funkcjonalno – uŜytkowy PFU, str. 123, poz. 2.2.7. „Sieci 
międzyobiektowe (c) Rurociągi ze stali kwasoodpornej zapisano”: „Wszystkie 
rury i ich wyposaŜenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali 
OH18N9 lub 1H18N9T wg. AISI 304/304L według PN OOH18N10. Ciśnienie 
nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
…Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- spręŜone powietrze 
- ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów”. 
Natomiast w PFU, str. 84 – 85, poz. 1.4.19. (b) „wyposaŜenie technologiczne 
nadawy”, jest napisane: „Wody nadosadowe zebrane w korycie 
przelewowym będą odprowadzane do kanalizacji rurociągiem DN 200 ze 
stali nierdzewnej. Na granicy obiektu nastąpi przejście z rurociągu ze stali 
nierdzewnej na rurociąg z PE. Osad przefermentowany  będzie 
odprowadzony do zgarniaczy rurociągiem PE oraz w części ze stali 
kwasoodpornej… Rurociąg ssawny osadu zagęszczonego do budynku pras 
wykonać z rur PE… Rurociągi wykonać odpowiednio: 
- DN 150 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 168,3x5 mm 
- DN 200 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 219,1x5 mm 
- PE Ø 160 – rury  PE Ø 160x9,5 mm (SDR 17,6)”. 
Prosimy o wyjaśnienie powyŜszych nieścisłości oraz podanie materiału, 
z którego naleŜy wykonać rurociągi międzyobiektowe podziemne dla 
ścieków, osadów, mieszaniny ścieków i osadów. 

Odpowiedź (12-14):  
Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur GRP w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający w wyjaśnieniu informuje wykonawców, iŜ 
napowietrzne odcinki rurociągów obiektowych, prowadzących ścieki, osady 
oraz ich mieszaninę winny być zawsze wykonane za stali OH18N9, i/lub 
1H18N9T, a odcinki podziemne mogą być wykonane odpowiednio z rur PE. 

15. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację sieci międzyobiektowych 
technologicznych, i sieci sanitarnych? JeŜeli tak, to prosimy o jej 
udostępnienie?  

16. Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) dotyczącej 
rurociągów technologicznych międzyobiektowych. 
Odpowiedź (15-16):  
Zamawiający nie posiada takich rysunków. 

17. Proszę wyjaśnić, czy Wykonawca będzie musiał wymienić istniejące rurociągi 
łączące, które przekazują  ścieki surowe do osadnika wstępnego i osad 
recyrkulowany do komór napowietrzania.  
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18. Prosimy o wskazanie które z istniejących sieci (odcinków sieci) naleŜałoby 
wymienić na nowe. Prosimy o podanie średnicy, materiałów z jakiego są 
wykonane i długości sieci do wymiany? 
Odpowiedź (17 – 18): 
Zamawiający jednoznacznie wskazał zakres prac dotyczących wykonania 
sieci międzyobiektowych w ramach Projektu. Zapisy odnośnie sieci 
międzyobiektowych do wykonania i wymiany podano w punkcie 1.4.23 PFU. 
Zamawiający nie określa średnic przewodów i pozostawia te kompetencje 
Projektantowi w ramach obowiązków wynikających z kl. 5 warunków 
Kontraktu. 

19. Prosimy o podanie stanu technicznego istniejących sieci?  
Odpowiedź: 
Stan techniczny elementów inwestycji na granicy Zamawiający/Wykonawca 
określono w punkcie 1.2.5 PFU w formie uwarunkowań technicznych 
wykonania zamówienia.  

20. Dlaczego ekspert nr 5 specjalista ds. AKPiA, u którego nie wymagane są 
zgodnie z prawem budowlanym uprawnienia musi posiadać równolegle 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane i o 
jakie inne odpowiadające im uprawnienia budowlane chodzi. Nadmieniamy, 
Ŝe ekspert nr 4 kierownik robót elektrycznych spełnić musi wszystkie 
uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych.  

21. Niniejszym Biuro Projektów STOLICA Spółka Akcyjna w Warszawie zwraca się z 
uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w dokumentacji dotyczącej 
przetargu na wykonanie w/w zamówienia publicznego, w formularzu 
standardowym 2 na stronie 12 z 22, zatytułowanym „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”, pod pozycją „Ekspert 5 (1 
osoba) – specjalista ds. AKPiA” wymagane jest posiadanie przez tegoŜ 
eksperta uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadających im uprawnień budowlanych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
aktualnego wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego”,  podczas gdy 
– jak wynika z posiadanej przez nas wiedzy – prawem nie jest wymagane 
posiadanie uprawnień budowlanych przez specjalistę ds. AKPiA a tym samym 
nie jest wymagana przynaleŜność do Izby Samorządu Zawodowego oraz nie 
są wymagane dodatkowe uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadających im uprawnień 
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budowlanych. A zatem przedstawione w formularzu standardowym na stronie 
12 z 22 wymagania nie są adekwatne do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego i przyjętych w budownictwie podziałów obowiązków w 
branŜach budowlanych. 
W związku z powyŜszym prosimy o dokonanie analizy wskazanego fragmentu 
dokumentacji przetargowej i wprowadzenie stosownego sprostowania. 
Odpowiedź(20-21): 
Ekspert 5 - Specjalista ds. AKPiA w zakresie swoich  obowiązków 
przewidzianych do realizacji w/w zamówienia będzie wykonywał takŜe 
czynności z dziedziny elektryki i elektroenergetyki do których niezbędne jest 
posiadanie wymaganych uprawnień. 

22. Proszę o wyszczególnienie jakie temperatury dla warunków letnich  
i zimowych naleŜy uwzględnić   w projekcie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iŜ charakterystyczne temperatury obliczeniowe są 
wynikiem przyjętej metodyki obliczeniowej. Jednocześnie Zamawiający 
zaznacza, iŜ temperatura graniczna (minimalna) w zakresie oceny pracy 
oczyszczalni pod względem sprawności usuwania związków azotu wynosi 
obecnie 12 st. C, co wynika z aktualnego prawodawstwa RP. 

23. Zgodnie z PFU punkt 1.4.21 b) podstawowy opał dla bojlerów to biogaz i jego 
alternatywa to olej. Proszę o wyjaśnienie czy w mieście Piotrkowie Trybunalskim 
jest sieć gazu ziemnego, jeŜeli tak, czy ta sieć moŜe być uŜywana zamiast 
oleju jako alternatywny opał. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wystąpił o wydanie warunków umoŜliwiających podłączenie 
oczyszczalni do sieci gazowej. 

24. Proszę potwierdzić, Ŝe działanie i koszty odnoszone są do oczyszczalni podczas 
okresu budowy są ponoszone przez Zamawiającego a Wykonawca jest tylko 
odpowiedzialny za przedstawienie instrukcji eksploatacji oczyszczalni jak 
podano w PFU punkt 1.1.3. 
Odpowiedź:  
Koszty wykraczające poza normalną eksploatację ponosi Wykonawca. 

25. Proszę potwierdzenie, Ŝe dotychczasowe rurociągi nie będą zastąpione, 
chyba Ŝe ich lokalizacje muszą zostać zmienione.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

26. W PFU Część 2/2 ww 02.00 Klauzula 5.3§6 stwierdzono, Ŝe „Osad z 
zlikwidowanych poletek osadowych naleŜy utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami”. Czy osad pochodzący ze zlikwidowanych 
poletek osadowych musi zostać poddany przeróbce (np. odwadnianiu) przed 
transportem na wskazane składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?  
Odpowiedź:  
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Zdaniem Zamawiającego osady przewidziane do utylizacji w ramach 
likwidacji poletek osadowych nie wymagają odwodnienia, lecz działania 
związane z tym zakresem pozostają działaniami Wykonawcy w ramach 
zatwierdzonej kwoty kontraktowej.  

27. Zgodnie z PFU zewnętrzne powierzchnie konstrukcji zatrzymujących wodę  
(komory dystrybucyjne, osadniki wstępne i wtórne) muszą zostać 
zabezpieczone odpowiednią warstwą izolacji (bitumiczna wzbogacona 
tworzywami sztucznymi). Proszę potwierdzić, Ŝe zewnętrzne powierzchnie 
zbiorników nad powierzchnią ziemi, będą poddane renowacji a części 
zewnętrzne zbiorników pod powierzchnią ziemi nie będą odkopane i 
poddane renowacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający uznaje, iŜ zapisy SIWZ w tym zakresie są jednoznaczne. 
Zamawiający opisuje wymagania dla „powierzchni betonowych 
zewnętrznych” nie dokonując podziału tych powierzchni na część podziemną 
i nadziemną. 

28. W PFU punkt 1.4.6 d) stwierdzono, Ŝe „Zbiornik naleŜy wyposaŜyć w układ 
mieszadeł załączanych automatycznie od poziomu wypełnienia wód w 
zbiorniku. Funkcją mieszadeł ma być utrzymanie zanieczyszczeń w 
zawieszeniu. 
Dane techniczne mieszadeł: 
- liczba mieszadeł i ustawienie dostosowane do zapewnienia własności 

funkcjonalno – uŜytkowych obiektu 
- wskaźnik jednostkowy mocy rozproszonej mieszadeł w zbiorniku retencyjnym,  

przy minimalnym            
   gradiencie mieszania 90 s-1 < 0,007 KW/m3 komory 
- średnica śmigła: min. 800 mm 
- prędkość obrotowa śmigła max 720 obr/min 
- moŜliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod róŜnymi kątami” 
Doszliśmy do wniosku, Ŝe podczas opróŜniania zbiornika retencyjnego, poziom 
wody moŜe spaść do takiego poziomu, kiedy mieszadła z napędem nie będą 
mogły skończyć swojej pracy. Proszę wyjaśnić, czy inny typ mieszadeł taki jak 
„air jet mixer” wykorzystujący do mieszania strumień powietrza moŜe zostać 
uŜyty do tego samego celu zamiast mieszadeł z napędem.”Air jet mixer” 
stosowany podczas pogody deszczowej w zbiornikach na ścieki deszczowe 
zapewnia dostarczenie tlenu do zbiornika retencyjnego co zapobiega 
powstaniu warunków beztlenowych, które mogłyby wystąpić podczas 
długiego czasu retencji.  
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje  wymogi podane w punkcie 1.4.6 PFU w całości. 

29. Proszę o skonkretyzowanie informacji dotyczących wymaganego systemu 
ogrzewania budynków. Proszę równieŜ o wskazanie, które budynki powinny 
zostać ogrzane. 
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Odpowiedź: 
Roboty związane z ogrzewaniem będą dotyczyć obiektów projektowanych 
przez Wykonawcę, co jednoznacznie wskazano w PFU. 

30. Proszę o określenie materiału instalacji rurowej, który ma zostać uŜyty w 
budynkach i pompowniach.  
Odpowiedź:  
Wymogi w zakresie stosowania rur podano w punkcie 2.2.7 PFU oraz w części 
2.5 PFU:  WW06.01, pkt 2. 

31. W PFU punkt 1.4.22 b), wskazano, Ŝe wymagane są dwa biogazowo – olejowe 
kotły. Proszę wyjaśnić, czy kotły będą działały jako jeden główny i jeden 
dyŜurny czy jako dwie części dyŜurne.  
Odpowiedź: 
Kotły wg punktu 1.4.22 będą pracowały w układzie równoległym. 

32. Proszę o wyjaśnienie, kto poniesie koszty zuŜycia energii elektrycznej i 
substancji chemicznych podczas okresu przejęcia.  
Odpowiedź: 
Koszty, jakie Wykonawca będzie ponosił w okresie rozruchu, prób wskazano 
jednoznacznie  w Kontrakcie. Szczegółowe zapisy w tej kwestii reguluje punkt 
2.5 PFU, WW11.00, pkt 9.2. 

33. Prosimy o potwierdzenie zawartości zawiesiny ogólnej w ściekach  surowych, 
podanej na stronie 27, Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy, część 
opisowa (1/2).  

34. W PFU w punkcie 1.3.1 zaznaczono, Ŝe „Takie załoŜenie pozwoli na 
doprowadzenie do części biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości 
maksymalnie 2 000 m3/h przy 48 000 m3/d …”. Proszę o potwierdzenie, Ŝe etap 
biologicznego oczyszczania projektowany będzie w oparciu o dobowy 
przepływ 19 000 m3/d podczas gdy, projektowany hydrauliczny przepływ 
będzie wynosił 48 000 m3/d. 
W PFU w punkcie 1.2.3. przepływ i ładunki zanieczyszczeń podano jako 
następujące: 

  BZT5   

  średnio dobowy  7 413 kg 02/d 
  maksymalny   8 870 kg 02/d 
  obliczeniowy 
  CHZT 
  średnio dobowy  18 194 kg 02/d  
  maksymalny   20 500 kg 02/d  
  obliczeniowy 
  Zawiesina 
  średnio dobowa  5 300 kg/d 
  Azot ogólny 
  średnio dobowa  1 388 kg N/d 
  maksymalne   1 500 kg N/d 
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  Fosfor ogólny 
  średnio dobowa  159 kg P/d 
  maksymalne   180 kg P/d 

Proszę o potwierdzenie, Ŝe projekt oczyszczania biologicznego będzie oparty 
na powyŜszych danych ładunkach maksymalnych: 8870 kg BOD5/d, 20500kg 
COD/d, 5300kg SS/d, 1500 kg TN/d i 180 kg P/d.  
Odpowiedź(33 – 34): 
Zamawiający załącza Wielkości ładunków zanieczyszczeń dotyczące 
ładunków na wejściu do oczyszczalni z lat 2005, 2006 i 2007 – przedstawione 
dane nie róŜnią się znacząco od zawartych w PFU w związku z tym nie ma 
konieczności dokonywania modyfikacji PFU. 

35. Jeśli Zamawiający wymaga od oferentów dostarczenia piaskownika 
kompaktowego, prosimy o sprecyzowanie wymogu wykonania urządzenia w 
całości ze stali nie gorszej niŜ 1.4301 wg DIN. Czy oznacza to, Ŝe wszystkie 
elementy mają być wykonane ze stali 1.4301 wg DIN, czy teŜ dopuszcza się 
wyłączenie niektórych elementów? 
Odpowiedź: 
Wymóg wykonania ze stali wg PFU dotyczy części zanurzonych lub mających 
kontakt ze ściekami. Oczywistym jest iŜ piaskownik jest wykonany z materiałów 
innych niŜ tylko stal kwasoodporna. 

36. Prosimy o przesłanie profilu hydraulicznego dla całej oczyszczalni (obecnie 
eksploatowanej). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi konieczności dostarczenia profilu hydraulicznego w 
odniesieniu do postanowień RMI z dnia 04.09.2004 roku. 

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

38. Czy Zamawiający wymaga wyposaŜenia istniejących piaskowników 
podłuŜnych poziomych w system napowietrzania? JeŜeli tak, prosimy o 
podanie wymogów technicznych dotyczących instalacji napowietrzania.  
Odpowiedź:  
Piaskownik istniejący będzie urządzeniem eksploatowanym w okresie pogody 
deszczowej, więc Zamawiający nie przewiduje konieczności jego 
przedmuchiwania. 

39. Prosimy o określenie wymogów odnośnie zdemontowanego systemu 
usuwania i transportu piasku z istniejących piaskowników podłuŜnych 
poziomych? W której części oczyszczalni lub poza jej terenem naleŜy 
składować zdemontowane urządzenia. 
Odpowiedź:  



 
 

 

 
 

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

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

Zamawiający wskaŜe miejsce składowania na etapie realizacji. Będzie to 
teren wydzielony w działce oczyszczalni, dla urządzeń, które Zamawiający 
przejmie; urządzenia do złomowania winny być złomowane, zgodnie z 
postanowieniami kontraktu.  

40.  Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „utylizacja” istniejącego odbioru piasku [1.4.3. 
Piaskownik, Cz. III, PFU, str.44]?  
Odpowiedź:  
Definicje zastosowanych pojęć Zamawiający zawarł w punkcie 2.5 PFU, 
WW00.00, pkt 1.4 i inne. 

41. Prosimy o sprecyzowanie zapisu „infrastruktura towarzysząca” zamieszczonego 
przy opisie wymagań technicznych dla pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 
[1.4.3. PFU, część opisowa (1/2), s. 46].  
Odpowiedź: 
Infrastruktura towarzysząca oznacza uzbrojenie w konieczne media i 
przyłącza, niezbędne do funkcjonowania obiektów. 

42. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie metanolu lub układu dezintegracji 
osadu w procesie oczyszczania ścieków?  
Odpowiedź: 
Nie, ze względu na wymogi BHP. 

43. Proszę o wyjaśnienie czy dopuszcza się zainstalowanie separatorów 
pływakowych powierzchniowych wewnątrz reaktorów biologicznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 1.4.7. PFU.  

44. W PFU punktach 1.4.13 i 1.4.18, opisano grubości rur ze stali nierdzewnej dla 
instalacji ssącej biofiltra i beztlenowe komory fermentacyjne. Proszę o podanie 
wymaganej grubości rur z kwasoodpornej, nierdzewnej stali o średnicach do 
DN 800 opisanych w PFU punkt 2.2.7, wymaganych do pompowania ścieków, 
osadu i spręŜonego powietrza.  
Odpowiedź:  
W przypadku tych rur Zamawiający nie narzuca na tym etapie grubości ścian. 
Winny być one dobrane na etapie Projektowania, zgodnie ze sztuką, normami 
i wytycznymi w danej branŜy. 

45. W PFU w punktach 1.4.5. (a) i 1.4.8. (b) stwierdzono, Ŝe „NaleŜy rozebrać 
znajdujące się w kanałach przelewowych ścianki Ŝelbetowe, a następnie 
wykonać nowe”. 
Zgodnie z PFU w punktach 1.4.5.(c) i 1.4.8. (c), „W ramach wymiany przelewu 
naleŜy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze polegające na rozbiórce 
istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontaŜu powierzchni 
betonowych i zbrojenia, usunięciu i utylizacji materiałów nieprzydatnych”. 
Proszę potwierdzi, Ŝe tylko Ŝelbetowe ścianki wewnątrz kanałów 
przelewowych (na których zamontowana jest krawędź przelewowa z zębami) 
zostaną zburzone i zastąpione przez nowe Ŝelbetowe ścianki, na których 
zainstalowana będzie nowa krawędź przelewowa.  
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Odpowiedź:  
Taka jest intencja Zamawiającego w formułowaniu zakresu robót związanych  
z modernizacją kanałów przelewowych w osadnikach wstępnych i wtórnych. 

46. Kontrakt realizowany przez wykonawcę będzie prowadzony na czynnych 
obiektach oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie technologia robót będzie 
wymagała kompleksowego wykonania obiektów zgodnie z zapisami 
programu funkcjonalno-uŜytkowego w SIWZ. Aby zachować ciągłość pracy 
oczyszczalni nowe i wyremontowane obiekty muszą być sukcesywnie 
włączone w system technologiczny pracy oczyszczalni, tak aby moŜliwe było 
rozpoczęcie prac na kolejnych obiektach. 
W związku z tym, czy na podstawie klauzuli 10.2 Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość wystawienia odrębnego Świadectwa Przejęcia  do kaŜdej części 
robót stałych zgłoszonych przez wykonawcę, która ze względów 
technologicznych oczyszczalni powinna być włączona do uŜytkowania po 
przeprowadzeniu prób zgodnie z klauzulą 9.1.? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego czy Warunki 
Szczególne Kontraktu nie powinny zawierać następującego zapisu „Klauzula 
10.2:Wykonawca moŜe wystąpić o wystawienie Świadectwo Przejęcia do 
kaŜdej części robót stałych a InŜynier wystawi odrębne Świadectwo Przejęcia 
zgłoszonych przez Wykonawcę, robót stałych, które ze względów 
technologicznych oczyszczalni powinny być włączone do uŜytkowania po 
przeprowadzeniu prób zgodnie z klauzulą 9.1”? 
Odpowiedź: 
Zdaniem Zamawiającego klauzula 10.2 nie wymaga modyfikacji. 

47. PoniewaŜ oczyszczalnia będzie funkcjonować podczas wykonania prac 
modernizacji, proszę potwierdzić, Ŝe zmodernizowane części i nowo 
zbudowane części oczyszczalni będą przejęte przez Zleceniodawcę po 
pomyślnym zakończeniu danej części zgodnie z PFU Część 2/2 ww 02.00 
Klauzula 8.3 PFU Część 2/2.  

48. PoniewaŜ oczyszczalnia będzie funkcjonować podczas wykonywania prac 
związanych z modernizacją, proszę potwierdzić, Ŝe modernizowane części i 
dopiero co zbudowane części oczyszczalni będą przejęte przez 
Zamawiającego po pomyślnym zakończeniu tych części oczyszczalni zgodnie 
z PFU Część 2/2 (1) W00.00 punkt 8.3. 
Odpowiedź (47 – 48):  
Zamawiający potwierdza, iŜ istnieje moŜliwość Przejęcia Części Robót na 
mocy kl. 10 Warunków Kontraktu (WK). Zamawiający stwierdza iŜ zapisy w tym 
względzie są jednoznaczne,  a procedurę kl. 10 będzie wdraŜał InŜynier, 
którego Zamawiający upełnomocni na mocy kl. 3 WK. 

49. W związku z planowanym zamknięciem wysypiska odpadów dla miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w Dołach Brzeskich proszę o wskazanie 
alternatywnego miejsca składowania odpadów pochodzących z otwartych 
komór fermentacyjnych, poletek osadowych jak równieŜ ziemi pochodzącej z 



 
 

 

 
 

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

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

wykopów oraz odpadów pochodzących z rozbiórki (cały materiał 
pochodzący ze zburzonych konstrukcji z wyjątkiem kawałków metalu i 
rozebranego wyposaŜenia) i czy naleŜy uiścić opłatę za wywóz.  
Odpowiedź:   
Mimo planowanego zamknięcia wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich  
przewiduje się   moŜliwość składowania na nim materiałów wymienionych w  
pytaniu w celu jego rekultywacji.    

50. Prosimy o podanie długości i rodzaju istniejącego ogrodzenia oczyszczalni. W 
Specyfikacji brak jest tych informacji i Oferent nie jest w stanie wycenić 
wymiany istniejącego ogrodzenia.  
Odpowiedź:  
Długość ogrodzenia do wymiany jest wskazana w części rysunkowej i moŜna 
ją wyznaczyć na podstawie informacji zawartych na planie sytuacyjnym. W 
zakresie rodzaju ogrodzenia do wykonania Zamawiający wskazał wszystkie 
istotne szczegóły w punkcie 1.4.25.d: „Istniejące ogrodzenie naleŜy rozebrać. 
Nowe ogrodzenie oczyszczalni ścieków naleŜy wykonać o wysokości min. 
2,00m z przęseł betonowych zbrojonych, osadzonych w słupkach 
betonowych zbrojonych .W ogrodzeniu naleŜy osadzić bramę wjazdową z 
napędem elektrycznym oraz furtkę z zabezpieczeniem (zamknięciem).” 

51. Prosimy o sprecyzowanie, w których pozycjach wykazu cen naleŜy wycenić 
demontaŜ urządzeń technologicznych: czy w wykazie cen „Przygotowanie 
terenu budowy” pkt. 14, czy w wykazie :ciąg technologiczny gospodarki 
ściekowej” I „ciąg technologiczny gospodarki osadowej” – przy 
poszczególnych obiektach.  
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia Wykonawcom swobodę w kształtowaniu cen 
oferty, w Opinii Zamawiającego demontaŜe winny być ujęte w części Wykazu 
dotyczącej przygotowania terenu budowy, jako prace przygotowawcze. 

52. W materiałach SIWZ występuje „Załącznik: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego”. W „Decyzji…” znak: PP.II.73310/366/05 z dnia 08.12.2005r. 
ustalono dla Gminy Piotrków Trybunalski „Sposób zagospodarowania i warunki 
zabudowy terenu” dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „1. 
modernizacji podstawowego ciągu oczyszczania ścieków” min: „realizację 
trzeciego stopnia oczyszczania mającego zapewnić stabilność uzyskanych 
efektów w związku ze zrzutem ścieków oczyszczonych do zasobów wodnych 
Zalewu Sulejowskiego przez rzekę Strawę, LuciąŜę i Pilicę”. Dalej w „Decyzji…” 
jest zapis, Ŝe „Decyzja wiąŜe organ wydający decyzję o pozwolenie na 
budowę…”. Natomiast PFU Część III, pkt. 1.4.12 „Odprowadzenie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika”, podpunkt (a), jest zapis mówiący, Ŝe naleŜy 
przeprowadzić: „renowację kanału tłocznego Ø813/11 mm”, o łącznej 
długości L=12958m. Zakres prac polegający na renowacji kanału tłocznego 
nie jest wymieniony w „Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego”.  
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PowyŜsze jest niezgodne z ustaleniami wyŜej cytowanej decyzji 
administracyjnej. Pytania: 
1.  Czy na renowację kanału tłocznego Ø813/11 mm trzeba uzyskać odrębną 
„Decyzję lokalizacji celu publicznego” i która ze stron (Zamawiający czy 
Wykonawca) ma ją uzyskać? 
2. W aktualnej „Decyzji..” jest zgoda na realizację trzeciego stopnia 
oczyszczania ścieków i ich odprowadzenie do rzeki Strawy, LuciąŜy i Pilicy, do 
zasobów wodnych Zalewu Sulejowskiego, natomiast Zamawiający nie 
umieścił tego rozwiązania w Programie Funkcjonalno-UŜytkowym projektu i w 
Wykazie cen. Czy istnieje konieczność uzyskania nowej decyzji lokalizacyjnej 
dla modernizacji oczyszczalni ścieków w związku z rezygnacją 
Zamawiającego z realizacji trzeciego stopnia oczyszczania ścieków i 
nieujęciem w zakresie rzeczowym robót kontraktu tego zakresu i rozbieŜnością 
z treścią „Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego…” znak: 
PP.II.73310/366/05 z dnia 08.12.05 r.?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wystąpił do właściwych organów o dokonanie stosownej 
zmiany decyzji w trybie art.155kpa. 

53. Zaplecze Wykonawcy. 
Wg PFU (część opisowa 2/2) pkt. 1.5.10 Zaplecze Wykonawcy, występuje m.in. 
zapis: „Dodatkowo jako zaplecze Wykonawcy kwalifikowane jest biuro 
Projektu. W tym zakresie Zamawiający wymaga (na podstawie klauzuli 6.6 
Warunków Kontraktu) wyposaŜenia biura w sprzęt umoŜliwiający komunikację 
elektroniczną, telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie umoŜliwiające 
przekazanie zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 
elektronicznej”. Wg klauzuli 6.6.Zaplecze dla kadry i robotników (Warunki 
Ogólne Kontraktu) jest m.in. zapis: „Wykonawca winien zapewnić i utrzymać 
całe konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu 
Wykonawcy. Wykonawca winien takŜe zapewnić zaplecze dla Personelu 
Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją, „Warunki Szczególne Kontraktu” w 
klauzuli 6.6 nie wprowadzają Ŝadnej zmiany. W pozostałym materiale 
przetargowym brak „specyfikacji”. 
Pytanie:  
Czy Wykonawca ma na swój koszt przygotować Biuro Projektu dla InŜyniera i 
jego Personelu, podłączyć media i wyposaŜyć w sprzęt umoŜliwiający wszelką 
komunikację? Przez jak długi czas Wykonawca ma utrzymywać Biuro Projektu 
dla InŜyniera?  
Odpowiedź: 
Zaplecze wykonawcy wg punktu 1.5.10 WW00.00 dotyczy tylko personelu 
Wykonawcy z włączeniem personelu tworzącego zespól Projektantów. 

54. Czy wystarczające będzie, dla spełniania wymogu określonego w SIWZ pkt. III. 
2.2) c), przedłoŜenie przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu 
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potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 50 mln PLN od 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności?  
Odpowiedz: 
Zamawiający zgodnie z pkt.9.4) c) wymaga przedłoŜenia ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, a nie tak jak 
sugeruje Wykonawca w swoim pytaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej, która nie obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia 
pracowników a jedynie osoby trzecie.  Związku z powyŜszym Zamawiający nie 
wyraŜa zgody na przedłoŜenie takiej polisy. 

55. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis w pkt 1.1.2 PFU dotyczący 
gwarantowanego parametru: „Wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii 
elektrycznej przez zespół aeratorów powierzchniowych <0,035 kWh/Nm3”, i jak 
będzie ten parametr mierzony? 
Odpowiedź: 
Wskaźnik oznacza rzeczywiste zuŜycie energii elektrycznej na przetłoczenie 
przez mieszaninę ścieków i osadu czynnego  1 normalnego m3 powietrza. 
Będzie badany w odniesieniu do dokumentów technicznych dostawcy lub w 
oparciu o metodykę podaną w punkcie 2.3.14 PFU.  

56. Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się do moŜliwości zastosowania 
drobnopęcherzykowego systemu napowietrzania ścieków. UwaŜamy, Ŝe 
zmiana systemu napowietrzania w najbardziej energochłonnym węźle 
procesu oczyszczania pozwoli uzyskać znaczne oszczędności. Narzucając 
zastosowanie aeratorów Zamawiający ogranicza moŜliwość optymalizacji 
energetycznej oczyszczania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wymóg wyposaŜenia reaktorów biologicznych w 
aeratory powierzchniowe, zgodnie z PFU. 

57. W piśmie z dnia 20.02.2008 znak SPZ.341/8-FS/07/08 na końcu odpowiedzi na 
pytanie nr 5 jest słowo „natomiast”. Czy nie jest to pomyłka pisarska? Co 
ewentualnie Zamawiający miał na myśli? 

58. W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 6 z dnia 20.02.2008 pismo znak 
SPZ.341/8-FS/07/08 jest zapis: „W gestii Wykonawcy jest zdobycie wszelkich 
zezwoleń, licencji itp.” Jak naleŜy interpretować w/w zapis w świetle treści 
Klauzuli 1.13?   
Odpowiedź (57 – 58): 
Celem ujednolicenia zapisów klauzul 1.13  i 2.2   ulega zmianie treść  punktu a) 
klauzuli 1.13 „Przestrzeganie Prawa”  , obecnie ma on  brzmienie: 
„a) Wykonawca uzyska wszelkie konieczne  zezwolenia na Roboty Stałe oraz  
inne zezwolenia opisane w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym niezbędne 
do rozpoczęcia i ukończenia robót.  Wszelkie uzyskane w ten sposób 
zezwolenia będą uzyskiwane w imieniu i na rzecz Zamawiającego na 
podstawie stosownych upowaŜnień” 
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59. Praca oczyszczalni wiąŜe się z uzyskaniem określonych parametrów 
oczyszczania ścieków załoŜonych w SIWZ, jednakŜe w trakcie wyłączenia 
niektórych obiektów z eksploatacji ze względów na wykonanie załoŜonych 
prac i późniejszym uruchamianiu i rozruchu obiektów oczyszczalni mogą 
wystąpić problemy z uzyskaniem parametrów oczyszczalni określonych w 
pozwoleniu wodno-prawnym w w/w przejściowych okresach realizacji 
kontraktu. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość czasowego pogorszenia 
jakości ścieków oczyszczonych?  
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza okresową moŜliwość pogorszenia składu ścieków, 
jeŜeli takie pogorszenie będzie usankcjonowane właściwą prawnie decyzją i 
uzgodnieniem. Zamawiający zwraca uwagę, iŜ obowiązkiem Wykonawcy jest 
opracowanie na właściwym etapie operatu wodno prawnego i wystąpienie 
do stosownych jednostek administracyjnych w celu jego uzgodnienia 
właściwą decyzją. Operat taki, zgodnie z obowiązującym prawem moŜe 
opisywać nadzwyczajne stany funkcjonowania instalacji, a niewątpliwie takim 
stanem jest modernizacja i rozbudowa obiektu. 

60. W czasie realizacji Kontraktu, niektóre obiekty przekazane Wykonawcy 
protokołem przekazania placu budowy do wykonania robót zawartych w 
SIWZ będą musiały funkcjonować ze względów technologicznych 
oczyszczania ścieków a co za tym idzie będą ponoszone koszty związane z 
obsługą i eksploatacją przekazanych obiektów. Kto będzie ponosił w/w 
koszty? 
Odpowiedź: 
BieŜące koszty eksploatacji obiektów oczyszczalni ponosi Operator, co wynika 
z taryfy dotyczącej usług w sektorze wodno kanalizacyjnym. Wykonawcy 
przypisane w Kontrakcie są koszty związane z wykonaniem prób, w tym 
rozruchu (Eksploatacja Próbna) i Prób Eksploatacyjnych, co w Kontrakcie 
jednoznacznie opisano. W zakresie ponoszenia opłat na styku 
eksploatacja/modernizacja szczegółowe zasady podają Jednostki 
Zarządzające Funduszem Spójności oraz Jednostki Pośredniczące we 
wdraŜaniu Funduszu. Wytyczne te są ogólnie dostępne, a Zamawiający nie 
ma wpływu na ich treść. 

61. W PFU, Część 3 Klauzula 4.2 stwierdzono, Ŝe „Maksymalny stan wód 
gruntowych mógł się podwyŜszyć o 3,5 m a w okresie stanów katastrofalnych 
nawet o 5,0 m”. Podnoszenie poziomu wody gruntowej blisko powierzchni jest 
stanem katastrofalnym z punktu widzenia projektowania fundamentów. JeŜeli 
poziom wody podczas stanu katastrofalnego wynosi 5,0 m to oznacza porę 
suchą i odpływ wód gruntowych, co w gruncie rzeczy nie jest stanem 
katastrofalnym. Proszę o dokonanie korekty poziomu wody gruntowej, 
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podczas stanów katastrofalnych, który zgodnie z kontekstem paragrafu 
powinien być niŜszy niŜ 3,5 m.  
Odpowiedź: 
Zapis zawarty w punkcie 4.2, części III PFU jest poprawny. Kontekst zdania: 
„Maksymalny stan wód gruntowych mógł się podwyŜszyć o 3,5 m a w okresie 
stanów katastrofalnych nawet o 5,0 m.”  jest dla Zamawiającego 
jednoznaczny i oznacza stwierdzone historycznie wahania poziomu wód 
gruntowych z uwagi na lokalizację terenu oczyszczalni. 

62. W PFU, Część ½ Tabela 1 Wykaz Gwarancji, stwierdzono, Ŝe kontrola zapachu 
procesu technologicznego po modernizacji musi spełniać wymogi prawa 
(Dz.U.06.137.984), punkt 1.3; 2.5 PFU. JednakŜe w przypisanych paragrafach 
nie zamieszczono wartości jakie mają być gwarantowane na wylocie z części 
odpowiedzialnej za kontrolę zapachu. Dlatego teŜ proszę  
o jasne sprecyzowanie parametrów i wartości wymaganych dla kontroli 
zapachu na wylocie z jednostki odpowiedzialnej za kontrolę zapachu.  
Odpowiedź: 
UciąŜliwość zapachowa oczyszczalni po modernizacji ma być zgodna z 
obowiązującymi przepisami prawa, jeŜeli takie będą miały zastosowanie na 
mocy kl. 5.4 Warunków Kontraktu. Wartości graniczne wymagane przez 
Zamawiającego nie będą inne niŜ wymagane przepisami prawa na granicy 
działki stanowiącej teren zakładu, lub wynikające z decyzji wydanych na 
mocy obowiązującego prawa. 

63. Proszę o potwierdzenie, Ŝe pozwala się na ustawienie tymczasowych obiektów 
zaplecza socjalnego w odpowiednich miejscach na  terenie oczyszczalni 
ścieków podczas trwania prac budowlanych w celu zakwaterowania 
pracowników.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Stosowne zapisy zawarto w punkcie 2.5 PFU: 
WW00.00, pkt 1.5.10. 

64. Czy naleŜy wykonać modernizację wszystkich dróg i chodników istniejących 
na oczyszczalni (tzn. rozebrać wszystkie drogi i wykonać nowe)? Czy naleŜy 
zmodernizować tylko niektóre fragmenty dróg np. najbardziej zniszczone? 
Prosimy o podanie powierzchni dróg istniejących, które naleŜy rozebrać i 
wykonać w ich miejsce nowe. W Specyfikacji brak jest tych danych i Oferent 
nie jest w stanie wycenić modernizację istniejących dróg i chodników.  

65. Czy w wycenie naleŜy ująć budowę nowych dróg i chodników w zakresie od 
istniejących dróg do nowobudowanych budynków? Czy naleŜy wycenić 
równieŜ rozebranie i budowę istniejących dróg wewnętrznych w rejonie 
modernizacji i nowobudowanych obiektów (czyli na terenie całej oczyszczalni 
z wyjątkiem budynków warsztatowych, magazynowych i budynku 
administracyjnego)?  

66. W PFU punkt 2.2.11 stwierdzono, aby „Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz 
pozostałe drogi wewnętrzne są wykonane i nie wchodzą w zakres”. Proszę 
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potwierdzić, Ŝe istniejące drogi będą poddane renowacji tylko w sytuacji 
kiedy zostaną uszkodzone podczas wykonywania Prac lub kiedy będą musiały 
zostać przearanŜowane w związku z konstrukcją nowych obiektów.  

67. Zagospodarowanie terenu – Przebudowa układu kanalizacyjnego.  
Z treści materiałów SIWZ wynika, Ŝe istniejące drogi o nawierzchni z płyt 
drogowych prefabrykowanych w duŜej części pozostaną. W 
nowoprojektowanym układzie komunikacyjnym nawierzchnie drogowe i 
placów składowych mają być wykonane z kostki brukowej betonowej B35 
wibroprasowanej o grubości 8cm i trwałości 50 lat. Na istniejących drogach z 
płyt drogowych naleŜy wykonać dodatkowo odprowadzenie wód 
deszczowych do kanalizacji. W czasie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, Ŝe 
„stare drogi” o nawierzchni z płyt drogowych są znacznie zniszczone 
(popękane płyty drogowe, wyszczerbione krawęŜniki drogowe). Nasuwa się 
oczywisty wniosek, Ŝe na terenie oczyszczalni naleŜy przebudować 
kompleksowo cały układ komunikacyjny (drogi, place i chodniki) i wykonać 
jednolitą ich konstrukcję podbudowy i nawierzchnię. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ, Ŝe naleŜy przebudować cały 
układ komunikacyjny na terenie OŚM, wg wymagań zawartych w 
materiałach przetargowych?  
Odpowiedź (64-67): 
Zakres zamówienia dotyczy dróg nowoprojektowanych, a istniejące drogi 
będą poddane renowacji tylko w sytuacji kiedy zostaną uszkodzone podczas 
wykonywania Prac lub kiedy będą musiały zostać przearanŜowane w związku 
z konstrukcją nowych obiektów. 

68. PFU w pkt. 1.3.2 (3) str. 36 podaje, Ŝe zbiornik biogazu ma być 
dwupowłokowym. Natomiast na str. 100 pkt. 1.4.22 (a), jest zapis o zbiorniku 
jednopowłokowym w samonośnej obudowie. 
a)Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykonania zbiornika biogazu w 
obu wersjach  technologicznych? 
b)Zwracamy się z prośbą o wyraŜenie zgody na zaoferowanie instalacji 
biogazu niskociśnieniowej ze zbiornikiem dwupowłokowy z elastycznych 
tworzyw sztucznych o nadciśnieniu ok. 20 mbar, który jest systemem 
sprawdzonym i powszechnie stosowanym w Polsce od kilkunastu lat. System 
niskociśnieniowy wyparł systemy bezciśnieniowe ze zbiornikiem obudowanym 
blachą, z powodu wad eksploatacyjnych i większej energochłonności.  

69. Czy jako zbiornik biogazu moŜna zastosować ciśnieniowy zbiornik dwu 
membranowy o ciśnieniu roboczym ok. 20 – 25 mbar.  

70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ciśnieniowego zbiornika biogazu? 
System ten jest tańszy, zapewnia lepszą jakość pracy szczególnie w obrębie 
urządzeń tłoczących i spalających biogaz. Nie umoŜliwia powstawania 
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podciśnienia po stronie ssawnej wentylatorów, umoŜliwia spalanie awaryjne 
biogazu przy niŜszym i stabilnym ciśnieniu w rurociągu do pochodni.  
Odpowiedź (68 – 70):  
Zamawiający uznaje za nadrzędne zapisy w pkt 1.3.2. preferowany jest 
zbiornik dwupowłokowy z elastycznych tworzyw sztucznych o nadciśnieniu ok. 
20 Mbar. Zamawiający jednakŜe dopuszcza rozwiązanie opisane w punkcie 
1.4.22 PFU, gdzie przedstawia szczegółowe właściwości funkcjonalno-
uŜytkowe. 

71. Pytania w sprawie technologii odsiarczania; zapisy SIWZ pkt. 1.3.2 (2), 1.3.2.(3), 
1.4.22 (a). Zgodnie z posiadanymi informacjami, odsiarczanie katalityczne 
dwustopniowe jest procesem obecnie najdroŜszym inwestycyjnie i 
eksploatacyjnie, i bilansuje się dla instalacji powyŜej 1000m3 biogazu na 
godzinę.  
Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie innych technologii odsiarczania  
(np. odsiarczanie syntetyczne wodorotlenkami i tlenkami Ŝelaza pod nazwą 
SULPHUREX N w reaktorze wieŜowym i złoŜem regenerowanym powietrzem) z 
jednoczesnym kryterium, Ŝe zawartość siarki lub siarkowodoru w biogazie po 
odsiarczeniu ma być równa lub mniejsza niŜ zalecana przez producentów 
palników kotłów spalających biogaz.  

72. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnej metody „suchej” 
odsiarczania biogazu spełniającej w stopniu nie gorszym wszelkie wymagania 
skuteczności pracy i niezawodności. W metodzie mokrej (zgodnej z zapisami 
PFU), wykorzystującej katalizator rozpuszczany w recyrkulowanym roztworze 
występuje szereg problemów technologicznych, które mogą utrudniać 
eksploatację całej sieci biogazu. Metoda jest ponadto droŜsza 
eksploatacyjnie od metod suchych – szczególnie w stosunku do metod z 
regeneracją tlenem. Rozwiązanie proponowane w PFU wymaga równieŜ 
znaczącego zaangaŜowania pracowników oczyszczalni w obsługę instalacji: 
codzienne inspekcje, codzienne ręczne usuwanie wyflotowanej siarki, 
konieczność częstego czyszczenia pomieszczenia reaktora (aerozole) oraz 
czyszczenia rurociągów i demontaŜy elementów reaktora.  

73. W Pfu Część 1 /2 punkt 1.4.22 a) Stacja odsiarczania biogazu zdefiniowana 
zostało jako: 
„Stacja odsiarczania biogazu będzie kompletnym urządzeniem działającym 
na zasadzie procesu katalitycznego, dwustopniowego: 

• absorpcja; selektywne utlenianie katalityczne do siarki, która w formie 
stałej wiązana jest z katalizatorem 

• regeneracja; odparowanie siarki z katalizatora”. 
W PFU Część 1 /2 punkt 1.3.2 (2), równieŜ wskazuje, Ŝe „Technologia pracy 
instalacji odsiarczania biogazu będzie bazowała na procesie katalitycznym 
(wypełnienie z masy organicznej wzbogaconej tlenkiem Ŝelaza). Wyklucza się 
stosowanie rudy darniowej.” 
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Proszę wyjaśnić, czy obowiązkowe jest uŜycie materiału z masy organicznej z 
tlenkiem Ŝelaza czy dopuszcza się zaprojektowanie biofiltra składającego się 
tylko z materiału organicznego.  
Odpowiedź (71 – 73):  
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

74. Czy moŜna maceratory przenieść z instalacji odwadniania do instalacji 
podającej osad do fermentacji?  

75. Czy macerator przy prasach ma uzasadnienie? Wg nas powinien być 
zainstalowany znacznie wcześniej tj. na osadzie wstępnym po osadniku?  
Odpowiedź (74 – 75): 
Zamawiający podtrzymuje Wymagania zawarte w PFU. 

76. Prosimy o wyjaśnienie czy oferowana prasa musi mieć strefę klinową  
ustawioną w pozycji pionowej? Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie 
konstrukcyjne tego elementu proponowane przez innych znanych 
producentów pras?  
Odpowiedź:  

  Zamawiający nie wprowadza modyfikacji treści PFU w zakresie pytania 
Wykonawcy i nie dopuszcza innych rozwiązań konstrukcyjnych tego elementu. 

77. Czy komora mieszania osadów surowych (zagęszczonych) moŜe być przykryta 
przykryciem z Ŝywic poliestrowo-szklanych a nie płytą krzyŜowo-zbrojną. Czy 
zamiast mieszadła szybkoobrotowego moŜna zastosować mieszadło średnio-
obrotowe.  
Odpowiedź: 

 Wybór rodzaju przykrycia komory będzie rozpatrywany na etapie realizacji 
zamówienia w fazie projektowania. W kwestii dokonania zamiany mieszadła 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

78. Pompy podające osad zagęszczony do WKF-u – proponujemy zastosować 
ilość pomp w układzie 2+1rezerwowa (a nie 1+1).  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wariantu 2+1. 

79. Czy gwarantowany wskaźnik zuŜycia polielektrolitu do zagęszczania osadów 
dotyczy substancji czynnej czy produktu handlowego? Jeśli dotyczy produktu 
handlowego,  to wskaźnik jednostkowy jest zdecydowanie za niski (zwłaszcza 
przy tak duŜym udziale ścieków przemysłowych). 
Zwracamy uwagę, Ŝe na str. 87 PFU ½ (pkt. 1.4.20 b) Stacja mechanicznego 
odwadniania osadu, podano wymagany wskaźnik (7kg/1Mg s. m. o) wyŜszy 
niŜ zapisano w pkt. 1.1.2.  
Odpowiedź: 
Wskaźnik zuŜycia polielektrolitu dotyczy substancji czynnej. Zapisy Wykazu 
Gwarancji oraz punktu 1.4.20 PFU zdaniem Zamawiającego nie stanowią 
rozbieŜności, lecz uzupełnienie i uszczegółowienie. Wysokości wskaźnika - nie 
więcej niŜ 7 kg determinowana jest znacznymi kosztami stosowania. 
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80. Jak naleŜy rozumieć gwarantowany „skład ścieków podczyszczonych w 
okresie opadów (wody nadmiarowe), który powinien być zgodny z decyzją o 
pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie ścieków do odbiornika? 
Czy Zamawiający przewiduje oddzielny wylot na wody opadowe?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyklucza uzgodnienia przez Wykonawcę/Projektanta 
jakiegokolwiek wariantu pracy oczyszczalni w okresie pogody suchej i/lub 
deszczowej. Tym samym warunek wskazany w zapytaniu będzie miał 
zastosowanie tylko w przypadku wyboru przez Wykonawcę wariantu 
odnoszącego się do warunku, jakim byłby np. wariant awaryjnego ominięcia 
reaktorów biologicznych w sytuacjach wyczerpania pojemności retencyjnej 
przeznaczonej na wody nadmiarowe. 

81. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie retencjonowania wód 
deszczowych przy zachowaniu wymaganej retencji 30.000 m3? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

82. Odkąd Wykonawca gwarantuje 90 % zawartości suchej masy w produkcie 
końcowym po suszeniu osadu, proszę potwierdzić, Ŝe nie jest obowiązkowe 
(tzn. nie jest to wartość gwarantowana) aby osiągnąć 25% zawartości suchej 
masy w odwodnionym osadzie jak podano w PFU punkt 1.4.20 b). 

83. W PFU punkt 1.1.2 Tabela 1. Wykaz gwarancji; Wymagana zawartość suchej 
masy w końcowym produkcie po suszeniu, jest podana jako min. 90%. W PFU 
punkt 1.4.21. minimalna zawartość suchej masy i średnia zawartość suchej 
masy jaka ma być zapewniona podana jest odpowiednio jako 90% i 92%. 
Proszę potwierdzić, Ŝe Wykonawca gwarantuje tylko wymaganą wartość 
minimum 90% zawartości suchej masy. 
Odpowiedź (82 – 83): 

 W zakresie hierarchii zobowiązań Zamawiający potwierdza, iŜ wymóg 
zawartości suchej masy w osadzie po suszeniu ma status Gwarantowanego, 
wg Wykazu Gwarancji, na mocy kl. Warunków Kontraktu, tj. min. 90 % Sm w 
produkcie końcowym.  Instalacja suszenia osadów ma posiadać zdolność do 
uzyskania produktu końcowego zawierającego średnio  
92 % Sm. 

84. Zamawiający wymaga aby suszarnia miała moŜliwość regulacji wilgotności 
produktu końcowego w zakresie od 5 do 35% ( zawartość suchej masy w 
zakresie 65 – 95%) bez zastosowania dodatkowych urządzeń oraz bez 
recyrkulacji osadu suchego (PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt. 1. Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia ppkt. 1.4.21. proces ostatecznej utylizacji osadu, 
Instalacja do suszenia osadów). Wg naszej wiedzy w zakresie 40 – 70% 
zawartości suchej masy w osadzie moŜe wystąpić zjawisko klejenia się osadu. 
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza technologię, w której problem 
klejenia się osadu nie występuje ale zakres uwodnienia otrzymywanego 
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produktu jest węŜszy i zawiera się w przedziale 1 – 15% wody w produkcie 
końcowym? 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU, bez wprowadzania 

modyfikacji. 
85. Zgodnie z SIWZ (PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt. 1. Opis ogólny przedmiotu 

zamówienia ppkt. 1.1.2.Spodziewane efekty inwestycji jak równieŜ ppkt. 1.4.21. 
proces ostatecznej utylizacji osadu, Instalacja do suszenia osadów gęstość 
nasypowa osadu wysuszonego (produktu końcowego) powinna wynosić 800 – 
700 kg/m3. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby w produkcie zawartość 
pyłów wynosiła max 2% (jw. ppkt. 1.4.21. proces ostatecznej utylizacji osadu, 
Instalacja do suszenia osadów), co jest jednoznaczne z tym, Ŝe produkt 
końcowy powinien mieć formę granulatu. Gęstość nasypowa granulatu jest w 
duŜej mierze funkcją wielkości poszczególnych granulek i dla granulatu 
wielkości powyŜej 0,5 cm gęstość nasypowa w przedziale 600 – 700 kg/m3 jest 
praktycznie nieosiągalna. Czy zatem dla produktu w postaci granulatu gęstość 
nasypowa moŜe zawierać się w przedziale 400 – 600 kg/m3? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ogranicza wielkości granulatu (produktu końcowego). 
Zamawiający podtrzymuje wymóg gęstości nasypowej produktu końcowego 
na poziomie 600 – 700 kg/m3. 

86. 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. 

87. 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. 

88. Zamawiający wymaga aby zuŜycie energii cieplnej nie było większe niŜ 0,9 
kWh/kg odparowanej wody. Jednocześnie Zamawiający chce odzyskać min 
60% energii w postaci gorącej wody o temperaturze 85oC (PFU I. CZĘŚĆ 
OPISOWA, pkt.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ppkt.1.4.21.). z naszego 
doświadczenia wynika, iŜ otrzymanie wody o takich parametrach wymagałoby 
dostarczenia dodatkowej ilości energii przeznaczonej tylko na ogrzanie wody 
(co wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem energochłonności procesu 
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suszenia), czy w związku powyŜszym Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
odzysku ciepła w postaci wody o niŜszej temperaturze (optymalnej pod 
względem prowadzenia procesu suszenia)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU, bez wprowadzania 
modyfikacji. 

89. Zamawiający wymaga, aby w gazach procesowych zawartość tlenu nie 
przekraczała 4% (PFU I. CZĘŚĆ OPISOWA, pkt.1. Opis ogólny przedmiotu 
zamówienia ppkt 1.4.21.). Parametr ten determinuje wybór konkretnej 
technologii suszenia. W interesie Zamawiającego jest wybór technologii 
optymalnej dla danych warunków, czy zatem Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość zastosowania innej bezpiecznej technologii dla której zawartość 
tlenu w gazach procesowych nie jest istotna w odniesieniu do bezpieczeństwa 
jej eksploatacji. 

90. Jeśli instalacja do suszenia posiada wymagane prawem i SIWZ certyfikaty, czy 
konieczne jest spełnienie warunku dopuszczalnej zawartości O2 poniŜej 4%? 
Odpowiedź (89 – 90): 
Wymogiem nadrzędnym i decydującym jest zapis podany w punkcie 1.4.21 
PFU: „instalacja musi spełniać wymagania BAT i wszelkie wymagania 
umoŜliwiające dopuszczenie do eksploatacji oraz wymagania dyrektywy Unii 
Europejskiej 94/9/EN (tzw. ATEX 100) w zakresie wymogów bezpieczeństwa 
instalacji zagroŜonych wybuchem”. Dla utrzymania tego wymogu Zamawiający 
podtrzymuje zachowanie ograniczenia zawartości tlenu w gazach odlotowych 
do wartości 4%. 

91. 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. 

92. Prosimy o podanie na jaką wydajność odparowania wody naleŜy dobrać 
oferowaną suszarnię oraz czy Zamawiający podtrzymuje zapis o zakazie 
mieszania osadów z wysuszonym granulatem? Pytanie jest o tyle zasadne, Ŝe 
osady po odwodnieniu z własnej oczyszczalni będą miały w skali technicznej 
22% s.m. (wartość wynikająca z obliczeń projektowych), a osady dowoŜone do 
suszenia będą miały od 15 do 25 % s.m. Z punktu widzenia ilości wody 
przeznaczonej do odparowania róŜnica pomiędzy 15 a 25 % s.m. jest bardzo 
duŜa. Wg naszej wiedzy dla osadów o zawartości 15 % s.m. naleŜy koniecznie 
stosować domieszanie wysuszonego granulatu dla poprawienia jego struktury. 
Wg SIWZ taki system jest niedopuszczony do zastosowania. Składowanie 
osadników w zbiorniku buforowym równieŜ pogarsza ich charakterystykę, co 
dla uzyskania właściwych parametrów do suszenia moŜe wymagać 
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domieszania granulatu. Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe domieszanie granulatu 
nie zmniejsza wydajności odparowania wody w suszarni, poprawia tylko 
strukturę osadu suszonego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

93. 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. 

94. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu naciągu i korekty 
biegu taśm w prasie, niŜ opisany w PFU, pkt. 1.4.20. Stacja mechanicznego 
odwadniania osadów? Postawiony jest wymóg zastosowania systemu 
hydraulicznego. Producenci oferują systemy pneumatyczne, które stosowane 
są z powodzeniem na oczyszczalniach. Urządzenia te są zdecydowanie mniej 
zawodne w obsłudze i funkcjonowaniu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania hydraulicznego systemu 
naciągu i korekty biegu taśm. 
Tym samym zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 51 z dnia 05.03.2008 r. w 
brzmieniu: 

95. 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. 
Było: Tak, Zamawiający potwierdza. 
Właściwa odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania hydraulicznego systemu 
naciągu i korekty biegu taśm. 
 

 


