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Piotrków Trybunalski, 25 marca 2008 r.   

 

SPZ.341/8 – FS/07/08 

 

Wykonawcy ubiegający  się   

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. Prosimy o wyjaśnienie co naleŜy rozumieć pod zapisami „Zamawiający„ 

znajdującymi się   w podpunktach a i b pkt. 1.4.25. – Zagospodarowanie terenu 
(str. 112 PFU).  

2. Zagospodarowanie terenu: 
Część IV Wykazu Cen, poz. 105 „Uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej 
obiektu”. 
W części III – Program funkcjonalno-uŜytkowy, w pkt. 1.4.25. a) – „uzupełnienie 
systemu kanalizacji deszczowej obiektu” jest zapis: „Zamawiający”. 
Pytania: 

Czy powyŜsze roboty przewidziane są do wykonania przez Zamawiającego? 
Jeśli tak, to czy poz. 105 naleŜy pominąć? 
JeŜeli powyŜszą pozycję naleŜy wycenić, to prosimy o podanie zakresu robót 
jaki naleŜy wykonać? 

3. Część IV Wykazu Cen poz. 106 – „Wymiana sieci centralnego ogrzewania i 
kanalizacji zakładowej”. W części III – Program funkcjonalno – uŜytkowy w pkt. 
1.4.25. b) – „wymiana sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji zakładowej” 
jest zapis „Zamawiający”. 
Pytania: 
Czy powyŜsze roboty przewidziane są do wykonania przez Zamawiającego? 
Jeśli tak, czy poz. 106 naleŜy pominąć? 
JeŜeli powyŜszą pozycję naleŜy wycenić, to prosimy o podanie zakresu robót 
jaki naleŜy wykonać?  

4. W PFU punkt 1.4.25 Zagospodarowanie terenu, opisem punktu a) uzupełnienie 
systemu kanalizacji deszczowej obiektu i punkt b) wymiana sieci centralnego 
ogrzewania i kanalizacji zakładowej jest słowo: „Zamawiający”. Proszę o 
wyjaśnienie znaczenia tego opisu.  
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5. Część III Program funkcyjno – uŜytkowy na str. 127 Odwodnienie zapisano: 
„Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować system kanalizacji do 
odprowadzania wody deszczowej z dachów i placów utwardzonych. 
Powinno składać się z rynien, rur spustowych (materiał z PVC - U), kanalizacji 
(materiał PVC) i rowów otwartych i ułoŜonych z odpowiednimi spadkami. W 
miejscach gdzie drogi są wykończone po obu stronach wystającymi 
krawęŜnikami, drogi będą odwodnione przez kratki ściekowe do istniejącej 
kanalizacji deszczowej”. 
Pytania: 
Czy opisany sposób odwodnienia (kratki ściekowe przy drogach z podwójnym 
krawęŜnikiem) dotyczy takŜe istniejących dróg z płyt drogowych na terenie 
oczyszczalni? 
Czy rynny i rury spustowe dotyczą takŜe obiektów istniejących?  

6. Czy ma być uwzględniona sieć co i kanalizacji zakładowej i deszczowej. Co 
oznacza zapis w punkcie 1.4.25 (str. 112) „Zamawiający” w ramach niniejszego 
postępowania.  

7. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgodnie z zapisami punktu 1.4.25. Programu 
funkcjonalno-uŜytkowego prace związane z uzupełnieniem systemu kanalizacji 
deszczowej obiektu oraz wymiany sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji 
zakładowej leŜą po stronie Zamawiającego. W związku z powyŜszym co naleŜy 
wycenić w pozycjach 109 i 110 Wykazu Cen? W przypadku nie potwierdzenia 
zapisów zawartych w wyŜej cytowanym punkcie co naleŜy rozumieć przez zapis 
podpunktu a) uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej obiektu. 

8. Wykaz cen – Zagospodarowanie terenu:  
w poz. 109  występuje uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej obiektu,  
a w poz. 110 występuje wymiana sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji 
zakładowej. 
Wycena powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w poz. 
1.4.25 i 2.2. PFU, jednak w miejscu wymagań  / pkt. 1.4.25/ wpisano 
„Zamawiający”. Wobec tego pytamy, czy te pozycje są objęte przedmiotem 
zamówienia i czy naleŜy je wyceniać? 
Odpowiedź (1 – 8): 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia systemu kanalizacji deszczowej 
obiektu, wymiany sieci centralnego ogrzewania  ani wykonania kanalizacji 
zakładowej.   
Tym samym skreśla pkt 1.425 a), b) PFU, a odpowiadające im pozycje Wykazu 
cen naleŜy usunąć . 

9. Warunki Szczególne, Klauzula 20.1 Co oznacza dodany na końcu 6 akapitu 
tekst w brzmieniu; „po akceptacji z Zamawiającym”? Czy Zamawiającemu 
chodziło o to, Ŝe przedstawienie stanowiska przez InŜyniera w kwestii roszczeń 
skierowanych przez wykonawcę wymaga zgody (akceptacji) czy konsultacji z 
Zamawiającym? 
Odpowiedź: 
Intencją zamieszczenia zapisu „po akceptacji z Zamawiającym” w klauzuli 20.1 
było uniemoŜliwienie InŜynierowi Kontraktu samodzielnego uznawania roszczeń 
Wykonawcy. KaŜde roszczenie Wykonawcy aby być skutecznie uznane przez 
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InŜyniera Kontraktu musi być uzgodnione z Inwestorem – Zamawiającym, czyli 
Zamawiający musi wyrazić zgodę na to uznanie.  

10. Warunki Szczególne, Klauzula 1.7  Ze względu na to, Ŝe wprowadzenie 
bezwzględnego zakazu cesji nie jest korzystne dla Ŝadnej ze stron (dominują 
poglądy, Ŝe przy takim zapisie, cesji nie moŜna dokonać nawet za zgodą 
drugiej strony umowy), czy Zamawiający moŜe rozwaŜyć moŜliwość dokonania 
zmiany zapisu w tym punkcie, w taki sposób aby po słowie „zysku” wpisać 
słowa „bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony Kontraktu.”?  

11. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 1.7 Cesje 
„wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek 
jego części stronie trzeciej”. – prosimy o wyjaśnienie pojęcia „przekazanie 
kontraktu” – terminologia prawa polskiego nie zna takiego pojęcia. W związku z 
powyŜszym, czy część robót moŜe wykonać podwykonawca zgodnie  
z pkt 10)Formularza oferty. 
Odpowiedź (10 – 11): 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dokonanie zmian w kl. 1.7 Warunków 
Szczególnych. 
Zapis Klauzuli 1.7 nie ogranicza podwykonania części przedmiotu zamówienia 
zgodnie z pkt 10) Formularza oferty. 

12. Warunki Szczególne, Klauzula 1.10 Czy Zamawiający moŜe wskazać z jaką 
chwilą dochodzi do przejścia autorskich praw majątkowych (w tym zaleŜnych)? 
Odpowiedź: 
Do przejęcia autorskich praw majątkowych (w tym zaleŜnych) dochodzi w 
momencie przekazania przez Wykonawcę ostatecznej zatwierdzonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

13. Warunki Szczególne, Klauzula 3.6 – odpowiedzialność za wszelkie działania, 
które mają być podjęte na podstawie zapisów z narad, sporządzonych przez 
InŜyniera moŜe być rozdzielona zgodnie z Kontraktem wyłącznie w sytuacji gdy 
„zapisy” te są podpisane przez przedstawiciela kaŜdej ze stron obecnych na 
takim spotkaniu/ naradzie. W ocenie Wykonawcy jest niedopuszczalne aby w 
ten sposób InŜynier mógł obarczać odpowiedzialnością na podstawie 
sporządzonych przez siebie jednostronnych dokumentów. Wykonawca wnosi o 
uzupełnienie zapisów tej klauzuli o dodanie na końcu ostatniego zdania treści 
w  brzmieniu: „…wyłącznie w sytuacji gdy protokół z takiego spotkania/ narady 
podpisały wszystkie uczestniczące w takim spotkaniu strony; niedopuszczalne 
jest obciąŜenie odpowiedzialnością strony nieobecnej na spotkaniu jeŜeli 
Ŝadna z pozostałych stron nie wymagała uczestniczenia w takim spotkaniu tej 
strony.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na zamieszczenie proponowanego zapisu w treści 
klauzuli 3.6. 

14. Prosimy o informację czy kanał awaryjny, o którym mowa w PFU w pkt. 1.2.1. 
Opis istniejącego ciągu technologicznego, równieŜ jest przewidziany do 
renowacji. Czy jest on  kanałem czynnym? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu 
modernizacji oraz preferowanej technologii wykonania tych robót. 
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15. Prosimy o podanie wymiarów kanału awaryjnego oraz podstawowych danych 
o zastawkach zamontowanych na tym kanale. 
Odpowiedź (14- 15):  
Zamawiający dokonuje zmiany w treści PFU pkt. 1.4.3 c) na następującą: 
„c) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory 
rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych i 
kanału awaryjnego” oraz : „Renowacja i zabezpieczenie powierzchni 
betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz 
kanałów otwartych i kanału awaryjnego. NaleŜy dokonać naprawy 
powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i zewnętrzne izolację 
powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, 
piaskownika oraz kanałów otwartych i kanału awaryjnego.” 
 
Ponadto w Wykazie Cen pozycja 30 otrzymuje brzmienie: 
30          wykonanie remontu oraz modernizacji 

elementów budowlanych komory 
rozdzielczej przed piaskownikiem, 
piaskownika oraz kanałów otwartych i 
kanału awaryjnego 

1.4.3.(c) Ryczałt 

16. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nośnej konstrukcji prasy ramowej 
zamiast opisanej konstrukcji płytowej? (PFU, pkt. 1.4.20) 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w PFU. 

17. W adnotacji do odpowiedzi na pytania Wykonawców z 11 lutego 2008 r. z 
odpowiedzi nr 17 wynika, Ŝe podczas renowacji rurociągu tłocznego, 
Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia funkcjonowania tego rurociągu. 
Ale w celu zapewnienia funkcjonowania rurociągu tłocznego podczas 
renowacji, Wykonawca musi wykonać tymczasowe linie by-pasa. Proszę więc 
potwierdzić, Ŝe pozwala się na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki 
Strawy w zaplanowanym sposobie renowacji dla krótkich okresów podczas 
konstrukcji wspomnianych linii by-pass. 

18. Dot. PFU pkt. 1.4.12., ppkt. (a) odprowadzenie ścieków oczyszczonych do 
odbiornika – renowacja kanału tłocznego Ø 813/11 mm (I.CZĘŚĆ OPISOWA, 
pkt. 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia). Prosimy o wyjaśnienie zapisu „(…) 
kanał krzyŜuje się z nowymi lub modernizowanymi drogami, bez stosowania 
koniecznych zabezpieczeń na wypadek awarii”. Co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem „konieczne zabezpieczenia”? Czy wykonawca ma przewidzieć 
wykonanie dodatkowych zabezpieczeń rurociągu w rejonach skrzyŜowań  
z drogami? Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju zabezpieczeń 
oczekuje Zamawiający? 

19. Prosimy o sprecyzowanie zakresu modernizacji estakady pod rurociągami 
tłocznymi, która znajduje się tuŜ za ogrodzeniem terenu oczyszczalni – 
najprawdopodobniej wykonanej w celu przekroczenia rzeki Strawy. W PFU brak 
danych umoŜliwiających zaprojektowanie i wycenę prac związanych z w/w 
elementami – brak rysunków i opisów. 
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20. Prosimy o dostarczenie rysunków wylotu kanału tłocznego do rowu otwartego  
oraz o sprecyzowanie zakresu modernizacji tego wylotu. Nie ma na ten temat 
informacji w PFU. 

21. Prosimy o dostarczenie Warunków Wykonania i Odbioru Robót (WW) dla prac 
związanych z modernizacją kanału tłocznego odprowadzającego ścieki 
oczyszczone do rzeki. Załączone do PFU Warunki nie dotyczą w/w robót. PFU 
nie zawiera równieŜ Ŝadnych rysunków związanych z wyprowadzeniem ścieków 
oczyszczonych z oczyszczalni. Brak tych informacji uniemoŜliwia opracowanie 
koncepcji modernizacji oraz wycenę prac związanych z wykonaniem renowacji 
kanału tłocznego. 

22. PFU cz. III pkt. 1.4.12 „naleŜy przeprowadzić renowację kanału tłocznego 
Ø813/11 mm o łącznej długości L=12958m”. 
Pytanie: Czy w świetle odpowiedzi z dnia 11 lutego 2008 – (Odpowiedź 33-34) – 
gdzie Zamawiający „Preferuje zastosowanie technik typu wykładzina 
samonośna”, dopuszcza się renowację kanału z zastosowaniem ściśle 
pasowanej wykładziny PE? Jednocześnie zaznaczamy, Ŝe opisana powyŜej 
metoda renowacji nie zalicza się do metod typu „rura  w rurę”. 

23. W nawiązaniu do renowacji kanału tłocznego Ø 813/11 o długości 12 958 m 
stwierdzamy, Ŝe w Programie Funkcjonalno-UŜytkowym oraz załączonych 
dokumentach technicznych nie określono dokładnego zakresu renowacji, który 
Wykonawca powinien wyszacować.  Z odpowiedzi na pytania opublikowanych 
przez Zamawiającego na stronie internetowej z dnia 11 lutego 2008, 
zrozumieliśmy, Ŝe do renowacji kanału tłocznego Zamawiający wymaga 
zastosowania wykładziny wewnętrznej. Niniejszym prosimy o dostarczenie przez 
Zamawiającego oficjalnego aneksu do specyfikacji technicznej, określającego 
dokładny zakres prac objętych renowacją kanału, który powinien zostać 
wyceniony przez Wykonawcę. Podanie tych informacji umoŜliwi Wykonawcom 
na taką samą interpretację zakresu renowacji kanału tłocznego.  

24. W adnotacji do odpowiedzi na pytania 33-34 z 11.02.2008, cały rurociąg 
powinien zostać poddany renowacji przy zastosowaniu wykładziny samonośnej 
w celu uszczelnienia i w celu przejęcia obciąŜeń wywieranych na kanale. 
Proszę o potwierdzenie, Ŝe przy projektowaniu materiału  wyściełającego 
opisane poniŜej siły muszą zostać wzięte pod uwagę: 

• okresowy maksymalny poziom wód gruntowych, 
• nacisk gleby na rurociąg, 
• ciśnienie wywierane przez płynące przez rurociąg ścieki oczyszczone, 
• moŜliwe warunki próŜniowe podczas uderzeń hydraulicznych. 

25. Kolektor tłoczny zrzutowy D 800 ścieków oczyszczonych przechodzi przez tereny 
leśne. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest w tej chwili stan prawny terenów leśnych 
zajętych przez przedmiotowy kolektor. Czy w/w tereny są wyłączone z 
uŜytkowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych na rzecz Gminy i 
Miasta Piotrków Trybunalski. 

26. Po przeprowadzonej wizji w terenie kolektora tłocznego D 800 ścieków 
oczyszczonych w rejonie lasów przylegających bezpośrednio do oczyszczalni 
od strony miejscowości Poniatów w odległości ok. 1 km od oczyszczalni 
natrafiono na siedliska bobrów. Czy znany jest ten fakt Zamawiającemu? Czy 
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przedmiotowe siedliska są zinwentaryzowane? Czy ewentualne koszty 
przesiedlenia bobrów i przywrócenia środowiska naturalnego do pierwotnego 
stanu z ponownym zasiedleniem przez bobry naleŜy ująć w ofercie?  

27. Prosimy o odpowiedź co Wykonawca ma zrobić wówczas gdy właściciel działki 
przez którą przechodzi rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych lub działki, na 
którą naleŜy wejść w celu dotarcia do działki opisanej wcześniej nie zgodzi się 
na wejście na teren działki, a takie wejście będzie konieczne z punktu widzenia 
topograficznego ukształtowania terenu oraz geometrii kanału tłocznego lub 
załoŜonej przez Wykonawcę technologii? 

28. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania 
dwóch róŜnych technologii renowacji kanału tłocznego odprowadzającego 
ścieki oczyszczonego odbiornika tzn. czy na pewnych odcinkach kanału 
tłocznego będzie moŜna zastosować inną technologię renowacji niŜ na 
pozostałych?  
Odpowiedź (17 – 28): 
Zamawiający rezygnuje z wykonania renowacji kanału tłocznego w związku z 
powyŜszym treść SIWZ PFU w pkt. 1.4.12 a) „odprowadzenie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika – renowacja kanału tłocznego Ø 813/11 mm” 
oraz  Wykazu Cen pozycja nr 70 „odprowadzenie ścieków oczyszczonych do 
odbiornika – renowacja kanału tłocznego Ø 813/11 mm” nie dotyczy 
Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 
Uwaga: 
Równocześnie tracą waŜność odpowiedzi udzielone Wykonawcom przez 
Zamawiającego  
w niniejszym postępowaniu dotyczące w/w zakresu. 

29. W Załączniku nr 5 do SIWZ w opisie budynku pompowni wysokich ciśnień – pkt. 4 
„Zalecenia” podano m.in., iŜ naleŜy wykonać nowe posadzki i okładziny 
ścienne z płytek ceramicznych.  W PFU pkt. 1.4.10 przy opisie zakresu  remontu 
pompowni brak jest tych robót. Czy naleŜy wycenić wykonanie nowych 
posadzek i okładzin ściennych z płytek w pompowni wysokich ciśnień? 
Odpowiedź: 
Roboty naleŜy wykonać w zakresie określonym w PFU pkt. 1.4.10. W załączniku 
nr 5 do SIWZ zakres robót związany m.in. z wykonaniem nowych posadzek 
wykazano w pkt. 2. C) dotyczącym części budynku, który stanowi 
dyspozytornia, przewidziana do rozbiórki w ramach Kontraktu. Nie przewiduje 
się równieŜ wykonania nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych poza 
zakresem określonym w PFU związanym z „naprawą ścian nadziemia” i 
„remontem tynków wewnętrznych oraz malowaniem ścian i sufitów”.  

30. Czy Zamawiający sugerując w PFU jedynie modernizację istniejących komór 
biologicznych uwzględnił fakt, Ŝe w dopływających ściekach jest znaczny 
udział (30%) ścieków przemysłowych trudno podatnych na procesy nitryfikacji i 
denitryfikacji? W związku z tym do obliczeń wg wytycznych ATV naleŜy przyjąć 
podwyŜszony indeks osadu i znacznie mniejsze od cytowanego w PFU (5kg/m3) 
stęŜenie osadu czynnego w komorach biologicznych? 
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Odpowiedź: 
Wg wiedzy Zamawiającego obliczeniowy stosunek BZT5/N/P jest wystarczający,  
a obliczeniowy wskaźnik WD wynosi: 0,09 – 0,11 gN/gBZT5. Tym samym 
Zamawiający nie zidentyfikował trudności lub braku podatności ścieków na 
rozkład biochemiczny czy teŜ ograniczonej zdolności ścieków do denitryfikacji 
jednostopniowej. Zamawiający definiując OPZ uwzględnił wszelkie informacje, 
w jakich posiadaniu znajdował się do dnia opublikowania ogłoszenia o 
rozpoczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

31. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga, aby przyjęte kubatury bloku 
biologicznego były potwierdzone obliczeniami wykonanymi zgodnie z 
wytyczną ATV A 131. Po przeliczeniu oczyszczalni (Q oblicz19 000 m3/d, ładunki 
zanieczyszczeń zgodnie z PFU) przy zastosowaniu wytycznej ATV A 131 
stwierdzamy potrzebę dobudowy dodatkowego bloku biologicznego. 
Odpowiedź: 
W punkcie 1.4.7.b) PFU Zamawiający zawarł zapis: „Uzyskanie wymaganej 
pojemności technologicznej przy zachowaniu standardowych i typowych 
wskaźników technologicznych procesu moŜe być realizowane w istniejącej 
kubaturze komór lub poprzez dobudowę nowych zbiorników. Zamawiający w 
Ŝadnym miejscu nie ogranicza praw i obowiązków Projektanta poprzez 
narzucenie zdeterminowanej metodyki obliczeniowej procesów 
technologicznych, nie wskazując  takŜe na metodykę ATV A131. Zamawiający 
wymaga osiągnięcia celu opisanego w przedmiocie zamówienia. Ewentualne 
wskazanie kubatur komór naleŜy do obowiązków Wykonawcy Robót na 
podstawie kl. 5 Warunków Kontraktu. 

32. Czy w WKF nie jest bardziej korzystne mieszanie pompowe np. typu Halberga? 
Mieszadło takie nie obciąŜa stropu WKF zapewniając lepsze mieszanie 
zawartości komory zwłaszcza w komorach z głębokim lejem osadowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania w komorze WKF mieszadła z 
rurą centralną w opcji minimalizującej procesy sedymentacji i tworzenia 
koŜucha oraz spełniające inne wymogi uŜytkowe punktu 1.4.18.e) PFU. 

33. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego mniejszego osadnika 
wstępnego pozwalającego na zoptymalizowanie procesu technologicznego? 
W istniejącym osadniku czas zatrzymania jest za długi powodując zachwianie 
stosunku BZT5:N w ściekach kierowanych do procesu biologicznego. W takim 
rozwiązaniu naleŜy przewidzieć dodatkowe źródło węgla, które nie jest 
przewidziane w PFU.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający nie ogranicza 
Ŝadnych uprawnień  i odpowiedzialności Projektanta/Wykonawcy w rozumieniu 
PB. 

34. Czy parametry urządzeń np. średnica mieszadeł, obroty są obligatoryjne? 
Wątpliwości budzi m. in. mieszadło szybkoobrotowe do mieszania osadów w 
zbiorniku przed fermentacją (5-6% s.m.). 
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Odpowiedź:  
Zamawiający zdefiniował parametry urządzeń i instalacji zgodnie z wiedzą i 
doświadczeniem praktycznym i podtrzymuje wymagania zawarte w PFU. 

35. W PFU w punkcie 1.2.4. stwierdzono, Ŝe: 
„Uwaga: Ostatecznie skład ścieków oczyszczonych będzie stabilny i zgodny  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24  lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz. U. 06.137.984) oraz wskaźnikami oceny projektu zdefiniowanymi 
w Decyzji Komisji Europejskiej, w warunkach pracy ciągu biologicznego 
oczyszczania ścieków bez stosowania środków chemicznych przed komorą 
osadu czynnego”. 
JednakŜe w PFU w punkcie 1.4.7 g) jest odnotowane, iŜ środek koagulujący PIX 
będzie dozowany ze stacji do następujących punktów dozowania: g) do 
komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi (strącanie wstępne). 
Proszę o wyjaśnienie gdzie PIX będzie dozowany. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga uzyskania i utrzymania efektu oczyszczania ścieków w 
zgodzie z obowiązującym prawem, bez dozowania koagulanta przed komorą 
osadu czynnego. JednakŜe Zamawiający wymaga wykonania takiej instalacji, 
która moŜe być uruchamiana interwencyjnie lub awaryjnie, w wyjątkowych 
stanach pracy obiektu. W tym sensie PFU nie zawiera wymogów i informacji 
sprzecznych. 

36. W PFU w punktach 1.4.13, 1.4.16 i 1.4.19 wspomniane zostały biofiltry. Proszę 
potwierdzić, Ŝe powietrze odprowadzane z konstrukcji wymienionych w 
podanych punktach moŜe zostać oczyszczone w jednej części zawierającej 
biofiltry zamiast w kilku oddzielnych częściach. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 

37. Proszę wyjaśnić czy kraty i prasa śrubowa, które mają zostać zainstalowane w 
zakresie kontraktu będą umieszczone na powietrzu czy w budynku. Proszę 
równieŜ o wyjaśnienie, czy wyposaŜenie to będzie umieszczone w obudowie, z 
małą  ilością powietrza i z zastosowaniem systemu ochrony przeciw zamarzaniu. 
Odpowiedź:  
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego dach wiaty pomieszczenia kontenerów na 
skratki ma być ocieplany? Budowle tego typu są całkowicie pozbawione ścian 
albo mają jedną, dwie lub trzy. Z reguły nie są zamknięte ze wszystkich  
czterech stron, zatem wg wykonawcy robienie dachu ocieplanego w 
pomieszczeniu niezamkniętym nie ma podstaw ekonomicznych. 

38. JeŜeli wymagane jest dostarczenie kontenera na skratki z kanału deszczowego, 
w którym miejscu naleŜy przewidzieć odbiór skratek. Czy kontener na skratki z 
kanałów deszczowych równieŜ powinien znajdować się w pomieszczeniu 
zamkniętym i izolowanym termicznie? 

39. Jaki zakres prac naleŜy przewidzieć dla istniejącej wiaty na kontenery skratek? 
Czy istniejącą wiatę naleŜy zdemontować i w tym samym miejscu wybudować 
nową dla potrzeb nowych instalacji? Do kogo naleŜy pokrycie kosztów 
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demontaŜu istniejącej wiaty na kontener skratek zlokalizowanej przy budynku 
krat? 

40. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg budowy nowej wiaty jako budynku 
wolnostojącego? 

41. Czy nowa wiata  na kontenery skratek moŜe być połączona z budynkiem krat, 
ewentualnie  
czy moŜna umieścić kontenery na skratki w jednym pomieszczeniu (kontener na 
skratki z krat zwykłych i deszczowych)? 

42. Czy kraty rzadkie mają być zamontowane poza budynkiem i kontener na skratki 
ma równieŜ stać na wolnym powietrzu. 

43. Czy wiata pomieszczenia na skratki ma mieć jakieś ściany? Jeśli tak, to jakie? 
Jeśli nie, to po co dach ocieplany? Czy wymiary wiaty (budynku) mają być  
takie jak w PFU czy dostosowane do technologii. 

44. Proszę potwierdzić, Ŝe nie są wymagane ściany zabezpieczające obszary 
przechowywania, o których mowa w punkcie 1.4.2 f) i 1.4.3 b) oraz kontrola 
odorów nie jest wymagana. 
Odpowiedź (38 – 44): 
Planuje się gromadzenie skratek w kontenerze poza Budynkiem Krat, w hali. 
Hala kontenera na skratki powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca, o 
stalowej konstrukcji szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej 
przez Wykonawcę technologii, z zastrzeŜeniem maksymalnych wymiarów w 
planie szerokość długość = 4 m x 4m.  
Układ budynku ma zapewnić moŜliwość ewakuacji wszystkich demontowanych 
części urządzeń, bez konieczności prowadzenia prac rozbiórkowych konstrukcji 
stałych. W tym zakresie naleŜy zaprojektować odpowiednie szerokości drzwi i 
bram oraz odpowiednio je zlokalizować, tak aby ewakuacja wszelkich 
demontowanych instalacji i części odbywała się przy uŜyciu typowego sprzętu 
transportowego. 
Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Dach ocieplony. Kryty płytami warstwowymi, o współczynniku oporu cieplnego 
zgodnym z polskimi normami. 
Ściany z płyt warstwowych, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym z 
polskimi normami. 
Konstrukcja podłoŜa hali winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane 
do systemu drenaŜowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji, zgodnie z 
Rysunkiem 4. Konstrukcja podłoŜa hali winna być zaprojektowana i wykonana 
jako betonowa. 
Brama segmentowa, stalowa, ocieplana, o wymiarach dostosowanych do 
ruchu kontenerów gromadzenia odpadów i potrzeb demontaŜu serwisowego 
elementu instalacji. Wielkość bramy musi być dostosowana do ewakuacji z 
budynku największego elementu instalacji. Napęd elektryczny. 
Stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne (niezaleŜnie od bramy segmentowej) 
naleŜy osadzić z PCW. 
Kolorystykę obiektu naleŜy dostosować do obiektów sąsiadujących z halą. 
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Obiekt naleŜy wyposaŜyć w instalację wody pitnej, wody technologicznej i 
kanalizacyjną.  
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt.  
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem 
końców rur manszetami.  
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 
- na uszczelnionej powierzchni, 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie skratek, m.in. 

poprzez zastosowanie stałych ścian oraz dachu z płyt warstwowych, 
- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do 

gruntu, lecz zbieranie ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie 
do zakładowej kanalizacji, 

- w sposób zapewniający hermetyzację linii przeróbki skratek, 
- w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z 

wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z 
eksploatacją instalacji będących w uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o 
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. 

Plac pod halę przewidziany jest do lokalizacji w sąsiedztwie budynku krat. 
Systemem dezodoryzacji jest wymagany. 
Urządzenia – kraty, kontenery na skratki z krat gęstych i rzadkich, prasa śrubowa 
muszą być zainstalowane w nowo wybudowanym pomieszczeniu.  
Poza budynkiem krat ma być zainstalowana krata wód deszczowych, zgodnie z 
punktem   1.4.2.d. 
Uwaga: 
Równocześnie tracą waŜność odpowiedzi udzielone Wykonawcom przez 
Zamawiającego  
w niniejszym postępowaniu dotyczące w/w zakresu. 

45. Jak naleŜy rozumieć jako parametr gwarantowany przez 12 miesięcy 
„nominalne natęŜenie przepływu  ścieków”? 
Odpowiedź:  
Nominalne natęŜenie przepływu jest parametrem wyjściowym do oceny 
pozostałych wartości wskaźników podanych w Wykazie Gwarancji (pkt 1.1.2 
PFU). Zamawiający pozostaje świadomy, iŜ Wykonawca nie będzie miał 
wpływu na wskazania natęŜenia przepływu ścieków. 

46. W celu uniknięcia błędów z powodu skali podczas przygotowywania głównego 
planu oczyszczalni proszę o udostępnienie rysunku załączonego w Załączniku 
Nr 4 – kopia mapy zasadniczej w oprogramowaniu CAD.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dysponuje rysunkami w formacie CAD. 

47. Prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych studni zbiorczej ścieków przed 
pompownią główną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w posiadaniu takich rysunków. 

48. Plan zagospodarowania terenu – obiekt 22, komora rozdziału ścieków surowych 
przed osadnikami wstępnymi. Prosimy o przekazanie oferentom rysunków ww. 
obiektów. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi konieczności ich przekazania w celu przygotowania 
oferty. 

49. W PFU punkt 1.4.4. a) opisuje pompownię osadu surowego a punkt 1.4.10 b) 
pompownię wysokich ciśnień. Wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii elektrycznej 
przez zespół pomp pompowni ścieków surowych jest zdefiniowany jako <0.06 
kwh/m3. Zgodnie z podstawowym wzorem na moc, wartość jednostkowego 
zuŜycia energii elektrycznej jest określana jako: 
           Q Htot  
P =    367η     < 0,06 
gdzie Q to wydajność, Htot  to maksymalna wysokość podnoszenia pompy η to 
wydajność pompy.  
Aby nie przewyŜszyć maks. jednostkowego wskaźnika zuŜycia energii 
elektrycznej,  
dla wydajności Q=1m3/s i rozwaŜając min. 75% wydajności pompy η. 
maksymalna wysokość podnoszenia pompy jest obliczona na: 
 

                             367 η 
Htot  <   0,06       Q 
Htot  <   16,5 m 
Jak wynika z obliczenia, podana wartość graniczna dla wskaźnika zuŜycia 
energii elektrycznej przez kompleks pomp (0,06 kwh/m3) jest tylko waŜna dla 
całkowitej wysokości podnoszenia przy max 16,5 m. Podana wartość graniczna 
teoretycznie i praktycznie nie moŜe zostać osiągnięta przy zespole pomp z  
wyŜszą wysokością podnoszenia. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w ocenie energochłonności procesu pompowania ścieków 
będzie brał pod uwagę moc pobieraną przez pompę, czas pracy pompy w 
dobie oraz ilość ścieków przetłoczonych przez pompę. Zamawiający w ocenie 
poprawności wypełnienia zobowiązań Wykonawcy podanych w Wykazie 
Gwarancji będzie brał pod uwagę rzeczywiste parametry i zuŜycia mediów 
przez urządzenia. 

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie punktu „WW 09.00: AKPiA 
z systemem sterowania i wizualizacji” o informacje dotyczące pomiarów 
ciągłych parametrów ścieków: 

- parametry fizyko chemiczne 
- lokalizacji pomiarów. 

Czy oczekują Państwo zainstalowania analizatorów do ciągłych pomiarów 
stęŜenia azotu amonowego, azotu azotanowego i fosforu  fosforanowego oraz 
ładunku organicznego? 
Odpowiedź: 
Szczegółowe wymagania w przedmiocie co do zakresu i lokalizacji pomiarów 
Zamawiający zawarł w punkcie 1.4 PFU. np.: punkt 1.4.11.b dla punktu 
pomiarowego jakości i ilości ścieków oczyszczonych, pkt 1.4.18.e) w zakresie 
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wyposaŜenia komory WKF. Dodatkowe wymagania podano w punkcie 1.4.24 
PFU. 

51. Zgodnie z PFU Część 1 /2 punkt 1.4.21 b), przenośniki ślimakowe z 
zabezpieczeniem przed zamarzaniem do temperatury -38 oC są wymagane dla 
odprowadzania osadów odwodnionych i wysuszonych.  
Niektóre przenośniki odprowadzające osady będą umieszczone wewnątrz 
budynków, nasza interpretacja jest taka, iŜ zabezpieczenie przed zamarzaniem 
nie będzie dla tych przenośników konieczne zwaŜywszy, Ŝe w budynku 
odwadniania i suszenia osadu będzie zainstalowane ogrzewanie. 
Proszę potwierdzić, Ŝe dostarczenie przenośników ślimakowych z 
zabezpieczeniem przed zamarzaniem jest konieczne jedynie dla tych, które 
zostaną zainstalowane na zewnątrz budynku odwadniania i suszenia osadu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza poprawność interpretacji w zakresie ogrzewania 
przenośników ślimakowych. 

52. W PFU Część 1 /2 punkt 2.2.11 są dwa sprzeczne stwierdzenia dotyczące 
konstrukcji placów utwardzonych: „Nawierzchnia placów utwardzonych 
powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej B35, wibroprasowanej 
grubości 8 cm na podbudowie zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. 
Sugerowana konstrukcja placów utwardzonych: 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm, 
- kostka brukowa betonowa B35, wibroprasowana 8 cm” 
„Nawierzchnia dróg wewnętrznych i placów utwardzonych powinna być 
wykonana z kostki brukowej betonowej B35, wibroprasowanej grubości 8 cm na 
podbudowie zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Sugerowana konstrukcja dróg wewnętrznych i placów utwardzonych: 
- warstwa odsączająca piaskowa (Świrowa)  
- podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm, 
- kostka brukowa betonowa B35, wibroprasowana 8 cm” 
Proszę wyjaśnić wymagania dla konstrukcji placów utwardzonych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem PFU Część 1/2 pkt.2.2.11 Zamawiający wymaga wykonania 
nawierzchni dróg wewnętrznych i placów utwardzonych „z kostki brukowej 
betonowej B35, wibroprasowanej grubości 8cm na podbudowie zgodnej z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową”. Tym samym Zamawiający 
jednoznacznie określa wyłącznie nawierzchnie dróg wewnętrznych i placów 
utwardzonych, natomiast podane w w/w punkcie konstrukcje podbudów 
stanowią jedynie rozwiązania sugerowane przez Zamawiającego 
(„Sugerowana konstrukcja placów utwardzonych”, „Sugerowana konstrukcja 
dróg wewnętrznych i placów utwardzonych”), który sugeruje Wykonawcy dwa 
rozwiązania konstrukcji dla placów utwardzonych i jedno rozwiązanie 
konstrukcji dróg wewnętrznych. Właściwe konstrukcje placów i dróg w zakresie 
podbudów winny być zaprojektowane przez Wykonawcę. 
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53. W odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 5 marca 2008 pytanie i 
odpowiedź numer 51, Zamawiający potwierdza, Ŝe głównym warunkiem jest 
spełnienie wymagań procesu i zaopatrzenia pras taśmowych w pneumatyczny 
mechanizm naciągu sit zamiast hydraulicznego, który spełnia wszystkie 
wymagania zamieszczone w PFU punkt 1.4.20 (b). 
Proszę równieŜ potwierdzić, Ŝe dodatkowo do pneumatycznego mechanizmu 
naciągu sit dopuszcza się by Wykonawca dostarczył prasy taśmowe, które nie 
posiadają taśmy filtrującej o jednakowej długości i szerokości (poniewaŜ 
wymagania określone w PFU nie mogą być spełnione przez powszechnie 
znanych producentów pras taśmowych), ale dają gwarancje wymaganego 
procesu, a wszystkie pozostałe wymagania wymienione w punkcie 1.4.20 b) 
pozostają niezmienione. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał korekty w odpowiedziach z dnia 17.03.2008 r. na pytania 
Wykonawców w pyt. 94 i 95. 
„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.” 

54. W PFU Część 1 /2 punkt 2.2.11 podano wymagania dla dróg, chodników i 
placów utwardzonych, które mają zostać zbudowane. JednakŜe wymagania 
dotyczące renowacji istniejących dróg, chodników i placów utwardzonych nie 
są opisane w specyfikacji. Proszę wyjaśnić czy renowacja dróg, chodników i 
placów utwardzonych jest w zakresie tego kontraktu. Jeśli tak, proszę określić, 
które z metod są dozwolone dla renowacji istniejących dróg: 

• wybrukować istniejące drogi, chodniki i place utwardzone przy pomocy 
betonu klasy B25 do chodników (proszę o określenie grubości nawierzchni) 

• wybrukować istniejące drogi, chodniki i place utwardzone przy pomocy 
betonu z asfaltem (proszę o określenie grubości nawierzchni) 
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• zburzenie i odbudowa istniejących dróg, chodników i placów 
utwardzonych zgodnie z postanowieniami PFU Część 1 /2 punkt 2.2.11. 

Odpowiedź: 
Modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych nie jest objęta 
przedmiotem zamówienia, poza zakresem ingerencji Wykonawcy wynikającym 
ze zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w wyniku lokalizacji obiektów, 
sieci, instalacji itp. 

55. W PFU Część 1 /2 punkt 1.2.3, stwierdzono, Ŝe „Dane bilansowe zawarte w 
niniejszym punkcie nie są ostateczną podstawą do realizacji Kontraktu. Zgodnie 
z punktem 1.1.3.(1) obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego.  
Wykonawca nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń wynikających  z 
rozbieŜności w bilansie stęŜeń zanieczyszczeń ściekowych i w bilansie osadów. 
Wykonawca przed wykonaniem projektu powinien zapoznać się z aktualnym 
uprzemysłowieniem obszaru aglomeracji Piotrkowa Trybunalskiego oraz 
migracją ludności w celu  zweryfikowania faktycznych parametrów ścieków 
dopływających do oczyszczalni ścieków. Wykonawca musi bezwzględnie 
zweryfikować parametry ścieków dopływających do oczyszczalni w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz bilans osadów”. 
To jest kontrakt projektowo-budowlany gdzie Wykonawca robi swój projekt i 
podaje swoje wartości gwarantowane zgodnie z wartościami podanymi przez 
Zamawiającego w PFU. Proszę potwierdzić, Ŝe kryteria dla ścieków 
oczyszczonych są wiąŜące dla Wykonawcy o ile parametry ścieków 
dopływających są takie jak podane w PFU. 
Odpowiedź: 
Zobowiązanie do dotrzymania wymagań w zakresie składu ścieków 
oczyszczonych, zgodnie z prawem RP, jest wiąŜące niezaleŜnie od składu 
ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni, lecz z uwagi na wielkość 
oczyszczalni wyraŜoną w RLM (RównowaŜna liczba mieszkańców). Wszelkie 
dane dotyczące tych aspektów i zagadnień prawnych są jednoznacznie 
określone w PFU, a odpowiedzialność stron jednoznacznie zdefiniowana. 

56. Zgodnie z SIWZ gęstość nasypowa osadu wysuszonego powinna wynosić 600 – 
700 kg/m3. Jednocześnie zamawiający wymaga aby w produkcie zawartość 
pyłów wynosiła max 2% 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  
o 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: patrz odp. 85 z dnia 17.03.2008 r.  
Zamawiający nie ogranicza wielkości granulatu (produktu końcowego). 
Zamawiający podtrzymuje wymóg gęstości nasypowej produktu końcowego 
na poziomie 600 – 700 kg/m3. 

57. Zamawiający wymaga aby suszarnia miała moŜliwość regulacji wilgotności 
produktu końcowego w zakresie od 5 do 35% bez zastosowania dodatkowych 
urządzeń oraz  bez recyrkulacji osadu suchego. Wg naszej wiedzy w zakresie 40 
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-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 produktu jest węŜszy i zawiera się w przedziale 1 -15% wody  
w produkcie końcowym?  
Odpowiedź: patrz odp. 84 z dnia 17.03.2008 r.  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU, bez wprowadzania  
modyfikacji. 

58. Teoretyczny wskaźnik zuŜycia energii cieplnej na proces suszenia wynosi ok. 0,72 
kWh/kgH2O odparowanej. Uwzględniając sprawność układu oraz straty do 
otoczenia rzeczywisty wskaźnik zuŜycia energii cieplnej jest wyŜszy niŜ 0,9 
kWh/kgH2O odparowanej, czy zatem wskazany przez Zamawiającego wskaźnik 
zuŜycia energii cieplnej na poziomie max  0,9 kWh/kgH2O odparowanej 
uwzględnia energię odzyskaną z procesu suszenia? 
Odpowiedź: patrz odp. 86 z dnia 17.03.2008 r. i 32 z 5.03.2008 r. 
Wskazany wskaźnik zuŜycia energii cieplnej na potrzeby suszenia osadu na 
poziomie 0,9 kWh/kg H2O nie uwzględnia energii odzyskanej z procesu suszenia. 

59. Czy w przypadku, gdy wskaźnik zuŜycia energii nie uwzględnia odzysku ciepła 
to Zamawiający dopuszcza technologię w której wartość wskaźnika 
energochłonności procesu technologicznego zawiera się w przedziale 1,10 – 
1,40 kWh/kgH2O odparowanej z osadu? 
Odpowiedź: patrz odp. 87 z dnia 17.03.2008 r. i 33 z 5.03.2008 r. 
Wskaźnik zuŜycia energii cieplnej nie moŜe być większy niŜ 0,9 kWh/kg H2O. 

60. 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 85°C. 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 
suszenia), czy w związku z powyŜszym Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
odzysku ciepła w postaci wody o niŜszej temperaturze (optymalnej pod 
względem prowadzenia procesu suszenia)? 
Odpowiedź: patrz odp. 88 z dnia 17.03.2008 r. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU, bez wprowadzania 
modyfikacji. 

61. Zamawiający wymaga aby w gazach procesowych zawartość tlenu nie 
przekraczała 4%. 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.  
Odpowiedź: patrz odp. 89-90 z dn. 17.03.2008 r. 
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 
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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%. 

62. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania aeratorów pływających 
w strefach nitryfikacji i naprzemiennych reaktora zamiast aeratorów 
przymocowanych do konstrukcji Ŝelbetowej? 

63. W adnotacji do odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17 marca 2008 
proszę o korektę pytania numer 43 „Proszę o wyjaśnienie czy dopuszcza się 
zainstalowanie separatorów pływakowych powierzchniowych wewnątrz 
reaktorów biologicznych”, gdzie w umieszczonym pytaniu zamiast słowa 
„aeratorów” (zgodnie z treścią wysłanych pytań) zamieszczono słowo 
„separatorów”. Pytanie powinno brzmieć: „Proszę o wyjaśnienie czy dopuszcza 
się zainstalowanie aeratorów pływakowych powierzchniowych wewnątrz 
reaktorów biologicznych”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje korekty treści pytania 43 z dnia 17 marca 2008 r.: 
Właściwe brzmienie: 
Proszę o wyjaśnienie czy dopuszcza się zainstalowanie aeratorów pływakowych 
powierzchniowych wewnątrz reaktorów biologicznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 1.4.7. PFU.  

64. W związku z powtarzającymi się zapisami w części III – Program funkcjonalno – 
uŜytkowy: „NaleŜy wymienić wszystkie zasuwy zamontowane na rurociągach 
modernizowanych na zasuwy noŜowe’, „wymiana armatury”. 
Prosimy o podanie rodzaju, ilości i średnic przewidzianych do wymiany zasuw, 
armatury i rodzaju napędu na modernizowanych obiektach oraz sieciach 
międzyobiektowych oczyszczalni ścieków, lub o przesłanie archiwalnej 
dokumentacji części technologicznej dla umoŜliwienia rzetelnej wyceny 
wymienianych zasuw i armatury. 

65. Program funkcjonalno uŜytkowy  poz. 1.4.18 (d) Wymiana instalacji c. o. 
łącznika. NaleŜy wymienić instalację c. o. łącznika na nową, wykonaną 
zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU, z uŜyciem sieci preizolowanych o 
średnicach i parametrach wynikających z obliczeń technologicznych. 
a) Czy powyŜsze roboty dotyczą centralnego ogrzewania budynku? 
b) Brak archiwalnego projektu technologicznego uniemoŜliwia prawidłową 

wycenę powyŜszych robót w związku z tym prosimy o sprecyzowanie 
zakresu robót i podanie ilości metrów rurociągu, średnic, ilości zasuw oraz i 
innej armatury i urządzeń  przewidzianych do wymiany i wyceny. 

Odpowiedź (64 – 65): 
Zamawiający wskazał  obiekty, w których naleŜy wymienić armaturę oraz 
zawarł w PFU wystarczające informacje umoŜliwiające wycenę tej części oferty.  
Zamawiający udostępnił obiekt do wizji lokalnej. Kontrakt jest kontraktem 
ryczałtowym i Ŝadne deklaracje co do ilości robót do wykonania nie mają 
pierwszeństwa w stosunku do definicji sposobu płatności wg punktu 2.5 PFU. 
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66. W nawiązaniu do toczącego się postępowania przetargowego „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/033” z uwagi na duŜą złoŜoność przedmiotu przetargu i 
konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy procesów technologicznych 
oraz braku do chwili obecnej odpowiedzi na część wcześniej zadanych pytań 
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.04.2008 r. 
Odpowiedź:  
Termin złoŜenia oferty został przedłuŜony do 30.04.08 r. 

 
 
 
 

 


