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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 jak naleŜy rozumieć konieczność spełniania parametrów 
gwarantowanych przez Wykonawcę w świetle narzuconych w PFU rozwiązań 
technologicznych i inŜynierskich. RównieŜ tabele cen jednoznacznie określają 
zakres prac. UwaŜamy, Ŝe zaproponowane w PFU rozwiązania nie są optymalne 
i wiąŜą się z duŜym ryzykiem nie osiągnięcia gwarantowanych parametrów. Jak 
zamawiający zamierza zmienić podpisaną umowę, gdy dane bilansowe będą 
róŜnić się od podanych w PFU w świetle zapisu w punkcie 1.2.3.? Oczywistym 
jest, złoŜona oferta zarówno pod względem technicznym, technologicznym i 
cenowym opiera się o dane przekazane w PFU.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie podziela opinii, Ŝe wykonanie przedmiotu zamówienia wg 
rozwiązań wskazanych w PFU uniemoŜliwi osiągnięcie wymaganych przez 
Zamawiającego parametrów a tym samym podwaŜa prawidłowość  jego 
wykonania pod względem procesowo – technologicznym i inŜynieryjnym.    

2. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający będzie oceniał 
zgodność ofert z warunkami w SIWZ pochodzących od róŜnych Wykonawców 
dla tego projektowo-wykonawczego projektu skoro w SIWZ nie jest wymagana 
Ŝadna techniczna dokumentacja. Proszę o wyjaśnienie, czy któryś z opisanych 
poniŜej dokumentów jest wymagany do oceny zgodności technicznej czy nie. 
Obliczenia projektowe, 
Opis procesów, 
Obliczenia hydrauliczne, 
Metodologia robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, systemy 
automatyki 
i sterowania, 
Plan robót, 
Wykaz wyposaŜenia i zuŜycia energii, 
Specyfikacja techniczna głównego wyposaŜenia mechanicznego i 
elektrycznego oraz SCADA, 
Lista oprzyrządowania, 



 
Lista głównych dostawców, 
Lista części zamiennych, 
Ogólny plan sytuacyjny, Profil hydrauliczny, Schemat instalacji rurowej z 
urządzeniami, Schemat jednej linii elektrycznej, Zarys rysunków wszystkich 
głównych komponentów prac w tym plany, sekcje i wstępne elewacje 
proponowanych konstrukcji, itp.  
Odpowiedź: 
Wymienione wyŜej dokumenty, które wskazuje w zapytaniu Wykonawca będą 
opracowywane w trybie realizacji Kontraktu. Wykonawca składając formularz 
ofertowy zgodnie  ze wzorem załączonym do SIWZ, składa oświadczenie, iŜ 
gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. W przypadku, gdy dokumenty złoŜone w 
ofercie będą sprzeczne z zapisami SIWZ lub sprzeczne z zapisami  opisu 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci taką ofertę.   Ocenie podlegać 
będą jedynie dokumenty wymienione w pkt.14  Opis sposobu przygotowania 
oferty IDW. 

3. Zgodnie z zapisem w Części I IDW pkt. 25 jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, a w części III – Programu funkcjonalno-uŜytkowego – część opisowa pkt 
1.1.2. funkcjonuje zapis „…Niniejszy Wykaz Gwarancji będzie stanowił załącznik 
do umowy, a parametry podane przez Wykonawcę, stanowiące kryterium 
oceny ofert, będą wiąŜące w trybie weryfikacji poprawności i kompletności 
wykonania Kontraktu…”. Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy tymi 
zapisami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe w niniejszym postępowaniu jedynym kryterium 
oceny jest cena. 
Adekwatnie do powyŜszego wykreśla sformułowanie „…stanowiące kryterium 
oceny ofert” z treści pkt 1.1.2 w cz. III – Program funkcjonalno-uŜytkowy – część 
opisowa. 

4. W dostępnym na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej UM w 
Piotrkowie Trybunalskim w wykazie załączników występuje m.in. Załącznik nr 1 – 
Pozwolenie wodno prawne, z którego wynika:        a) decyzja z dnia 30.06.04r. w 
sprawie odprowadzenia ścieków do wód (Wojewoda Łódzki, SR.IVc-681-
2/58/04) pkt. II „pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie do rzeki 
Moszczanki w km 2+900, kanałem tłocznym Ø800 o długości ok. 12 900m itd.”. 
oznacza to zgodność z zapisami w PFU cz. III pkt. 1.4.12 czyli wykonanie 
„renowacji kanału tłocznego Ø813/11 mm o łącznej długości L=12 958m” i 
dalsze odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Moszczanki. W pkt. IX 
„Niniejsze pozwolenie udzielam na czas określony t. j. od dnia 30.06.2004 r. do 
31.12.2008 r.”. W „Uzasadnieniu” decyzji jest m.in. zapis: „Wnioskodawca 
wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji do końca 2008 r. t. j. do czasu 
zakończenia procesu inwestycyjnego modernizacji oczyszczalni”. 
Przyjmując zakończenie procedury przetargowej, podpisanie Kontraktu i 
rozpoczęcie Robót od dnia 01.07.2008 r. oraz termin wykonania zamówienia 48 
m – cy od udzielenia zamówienia (w tym 12 m-cy Okresu Zgłaszania Wad, wg 
IDW pkt. 8), InŜynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania  w dniu 
30.06.2012 r. 



 
Pytanie Czy Zamawiający wystąpił do Wojewody Łódzkiego o nowe 
pozwolenie wodno prawne i na jak długi okres? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami PFU uzyskanie powyŜszego zostało scedowane na 
Wykonawcę. 
Pkt 1.1.3.  Zakres przedmiotu zamówienia, stanowi: 
 (1) Projektowanie 
„Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upowaŜnionych 
organach administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
- Operat wodnoprawny  sankcjonujący szczególne korzystanie ze środowiska 

w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r., z późn. 
zmianami, wraz z uzgodnieniem nowego sposobu odprowadzania ścieków 
oczyszczonych…” 

5. Warunki Szczególne, Klauzula 14.8 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza 
w nowym brzmieniu tej Klauzuli stwierdzenie, Ŝe odsetki będą obliczone 
miesięcznie? Odsetki ustawowe przysługują za kaŜdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje korekty zapisów Klauzuli 14.8 Opóźniona zapłata 
poprzez skreślenie: 

„…obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał 
termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciąŜony 
rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).” 

Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata otrzymuje brzmienie: 
  „JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z 
Art. 481 KC w wysokości określonej w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 
13 października 2005 r.” 

6. Warunki Szczególne, Klauzula 4.4  
a) dodany pkt. (e)   

Zobowiązanie zawarte w nowododanym pkt. (e), zgodnie z którym wykonawca 
ma Ŝądać od podwykonawców zaakceptowania bez zastrzeŜeń warunków 
FIDIC jest niezgodne z zasadą swobody umów; poza tym co będzie dla 
Zamawiającego dowodem, Ŝe Wykonawca zaŜądał zaakceptowania przez 
Podwykonawcę bez zastrzeŜeń warunków FIDIC jeŜeli ostatecznie umowa z 
Podwykonawcą przybierze inny kształt, niŜ wymagany przez Zamawiającego? 
Ponadto w ocenie wykonawcy w zobowiązaniu wynikającym z tego 
podpunktu jest wewnętrzna sprzeczność, zatem Wykonawca prosi o 
wyjaśnienie czy Zamawiającemu w zaŜądaniu zaakceptowania bez zastrzeŜeń 
warunków FIDIC, na którym oparty jest kontrakt chodziło o warunki kontraktowe 
ogólnie czy z uwzględnieniem warunków szczegółowych wprowadzonych przez 
Zamawiającego do umowy z Wykonawcą gdyŜ z zaproponowanego brzmienia 
wynika, Ŝe Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, Ŝe ten zobowiąŜe 
Podwykonawcę do zaakceptowania warunków kontraktowych FIDIC w wersji 
ogólnej co odbiega od kształtu kontraktu, który ma być zawarty między 
Zamawiającym z Wykonawcą? Czy taka była intencja Zamawiającego? 
 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający skreśla ppkt e).  

b) dodany pkt. (f) 
W ocenie Wykonawcy jest nieuzasadnione wprowadzenie w nowododanym 
pkt. (f) Klauzuli 4.4 7-dniowego terminu dla Wykonawcy do dostarczenia 
dowodu, Ŝe sumy naleŜne zostały zapłacone Podwykonawcy; naleŜy wziąć 
pod uwagę fakt, Ŝe poświadczenie przez InŜyniera do zapłaty za odcinki robót 
odebrane, nie oznacza, Ŝe naleŜności za roboty Podwykonawcy stały się 
wymagalne – tj. Ŝe upłynął termin do zapłaty za te roboty przez Wykonawcę  
do Podwykonawcy; w chwili gdy InŜynier w Świadectwie Przejęcia potwierdza, 
Ŝe za dany wykonany odcinek robót naleŜy się zapłata, stanowi to podstawę 
do wystawienia przez Podwykonawcę faktury, której bieg wymagalności 
rozpocznie się od daty jej doręczenia Wykonawcy! Zatem Wykonawca wnosi o 
modyfikację tego zapisu aby nie dochodziło do sytuacji gdy Zamawiający 
będzie dokonywał zapłaty na rzecz Podwykonawców wyłącznie na postawie 
zatwierdzenia przez InŜyniera do zapłaty oraz wezwań Podwykonawców! 
Wykonawca proponuje zapis pkt. f) w następującym brzmieniu: „f) JeŜeli 
Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, Ŝe 
Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały 
odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności przez InŜyniera, 
a stały się wymagalne i są bezsporne, załączając do tego oświadczenia kopię 
faktury z dowodem jej doręczenia Wykonawcy, z czego wynikać będzie Ŝe 
termin jej wykonalności upłynął, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia albo 
dowodu, Ŝe sumy wymagalne i bezsporne Podwykonawcy, za roboty 
poświadczone przez InŜyniera, zostały zapłacone albo wyjaśnienia dlaczego 
pomimo wymagalności nie doszło do zapłaty na rzecz Podwykonawcy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy o dodanie na końcu 
ostatecznego zdania  
w brzmieniu: „… JeŜeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem  
do Zamawiającego, Ŝe Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 
roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie 
Płatności przez InŜyniera, a stały się wymagalne i są bezsporne, załączając do 
tego oświadczenia kopię faktury z dowodem jej doręczenia Wykonawcy z 
czego wynikać będzie, Ŝe termin jej wymagalności upłynął, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia 
takiego powiadomienia albo dowodu, Ŝe sumy wymagalne i bezsporne 
Podwykonawcy za roboty poświadczone przez InŜyniera zostały zapłacone, 
albo wyjaśnienia dlaczego pomimo wymagalności nie doszło do zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy z podaniem przyczyn odmowy zapłaty wraz ze 
szczegółowym umotywowaniem Zamawiającemu, Ŝe nie narusza to prawa ani 
teŜ warunków umowy z Podwykonawcą ”. 

c) Ponadto Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie 
uwzględniał w wyjaśnieniach Wykonawcy, będących podstawą nieuiszczenia 
zapłaty na rzecz Podwykonawców, roszczenia Wykonawcy wobec 
Podwykonawców wynikające z realizacji umowy wzajemnej, w tym związane z 



 
kosztami budowy, materiałów czy kar umownych oraz innych roszczeń które 
wynikać mogą z zawartej z podwykonawcą umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający skorzysta z przysługującego mu, w takiej sytuacji, prawa 
szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z 
Podwykonawcami, oględzin przedmiotu umowy, a takŜe domagania się od 
Podwykonawców złoŜenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 
wszelkich dokumentów umownych, jednakŜe będzie mógł uwzględnić  jedynie 
te okoliczności, do których został uprawniony na podstawie Art. 375. § 1. KC.  
Dz.U.1964.16.93 z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi  zmianami. 

7. Warunki Szczególne, Klauzula 4.21 Dlaczego to na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zwołania spotkań dotyczących raportów z przeglądu? Zapis jest 
sformułowany w sposób, który wskazuje na odpowiedzialność Wykonawcy za 
zwołanie takich spotkań – co to znaczy, Ŝe Wykonawca zorganizuje te 
spotkania? Czy zwołanie takich spotkań nie powinno spoczywać na InŜynierze, 
który by powiadamiał o ich terminie wszystkie zainteresowane strony? Poza tym 
o jakiej „formie, zawartości oraz terminach”, składania raportów, które mają 
być uzgadniane z Zamawiającym jest mowa w ostatnim akapicie zmienionej 
Klauzuli 4.21, skoro taka „forma, zawartość i terminy” zostały opisane powyŜej w 
tejŜe klauzuli? W jaki sposób mogą być te elementy modyfikowane?  
Odpowiedź: 
Spotkania o postępie – odpowiedzialność za ich zwołanie spoczywa na 
InŜynierze. Sformułowanie Zamawiającego „Wykonawca zorganizuje na Terenie 
Budowy spotkanie…”  miało na celu wskazać  kwestie związane z ich 
organizacją, a w szczególności miejscem spotkania (Teren Budowy). Zatem 
zapis pozostaje bez zmian. Raporty – forma Raportu moŜe ulec zmianie w 
trakcie realizacji kontraktu w zaleŜności od wytycznych Instytucji 
zaangaŜowanych (współfinansujących) w realizacji. 

8. Warunki Szczególne, Klauzula 8.1 W ocenie wykonawcy treść pierwszego 
akapitu zmienionej Klauzuli 8.1 dotyczącej Daty Rozpoczęcia pozostaje w 
sprzeczności z Klauzulą 5.1 – gdzie termin rozpoczęcia robót budowlanych ma 
nastąpić w terminie 7 dni od powiadomienia przez InŜyniera – które to z kolei 
ma nastąpić po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę – jak w takiej sytuacji 
Zamawiający wyobraŜa sobie wypełnienie wymogów Klauzuli 8.1 gdzie Data 
Rozpoczęcia ma nastąpić nie później niŜ 30 dni od daty wejścia w Ŝycie 
Kontraktu – skoro w innym miejscu umowy jest uzaleŜniona od  wydania 
Pozwolenia na Budowę; termin wydania Pozwolenia na Budowę jest zupełnie 
niezaleŜny od Wykonawcy zatem nie moŜe się on zobowiązać, Ŝe uzyska to 
Pozwolenie w terminie 30 dni, co moŜna wywnioskować z zaproponowanego 
brzmienia? Jak zatem naleŜy interpretować obie te Klauzule?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe nie ma sprzeczności między Klauzulami 5.1 i 8.1. 
Termin powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót i termin zgłoszenia 
rozpoczęcia robót nie kolidują ze sobą, poniewaŜ w intencji Zmawiającego 
czym innym jest Data Rozpoczęcia (rozpoczęcie fazy projektowania),  a  czym 
innym rozpoczęcie robót budowlanych. 



 
9. Warunki Szczególne, Klauzula 15.5 Wykonawca wnosi o wykreślenie Klauzuli 15.5  

i pozostawienie wyłącznie zapisu zaproponowanego przez Zamawiającego 
jako akapit drugi. W ocenie Wykonawcy zapisy Klauzuli 15.5 FIDIC pozostają w 
sprzeczności z zapisami art. 145 prawa zamówień publicznych – gdzie został 
wskazany przypadek odstąpienia od umowy w kaŜdym czasie w razie 
wystąpienia okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym. PowyŜszy przepis nie dopuszcza zatem prawa 
Zamawiającego do dowolnego korzystania, tj. w kaŜdym czasie i według 
własnego uznania, z prawa do odstąpienia od umowy, zatem pierwotny zapis 
Klauzuli 15.5 nie powinien mieć zastosowania.  

10. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 15.5. Według 
wykonawcy po słowach: ,,w dowolnym czasie,, naleŜy dodać ,,na zasadach 
kodeksu cywilnego,, , nadto zaś słowa wypowiedzenie w całym zapisie klauzuli 
15  naleŜy zastąpić słowem ,,odstąpienie,,. Umów o roboty budowlane się nie 
wypowiada. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź (9 – 10): 
Zamawiający skreśla zapis akapitu pierwszego Klauzuli 15.5. Treść  
zaproponowana przez Zamawiającego stanowiąca pierwotnie akapit drugi,  
zostaje zmieniona poprzez wykreślenie zdania: 
„Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w przypadku wstrzymania finansowania 
kontraktu ze środków Funduszu Spójności. W przypadku takiego rozwiązania 
kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca moŜe zaŜądać wyłącznie 
naleŜnej mu zapłaty z tytułu wykonania części kontraktu” i staje się akapitem 
pierwszym. 
 Jednocześnie słowo „wypowiedzenie” w treści Klauzuli 15 zostaje zastąpione 
słowem „odstąpienie”.  

11. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 1.13  
Umowa zakłada nie tylko wykonanie robót, ale równieŜ ich zaprojektowanie,  
wraz z koniecznością uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym 
wymaganych przez prawo ochrony środowiska. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na dodanie na końcu zapisu: „Wykonawca będzie zwolniony z wszelkiej 
odpowiedzialności z tytułu nie uzyskania w załoŜonych terminach dokumentów 
wskazanych w niniejszej klauzuli, jeśli wykaŜe, Ŝe dochował naleŜytej staranności 
przy podejmowaniu czynności mających na celu ich uzyskanie. Dotyczy to w 
szczególności równieŜ takich sytuacji, gdy organy odpowiedzialne za wydanie 
stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. opóźniają się z ich wydaniem 
wbrew obowiązkom nałoŜonym na nie przez przepis prawa lub teŜ wydają je 
obarczone wadami lub błędami, czy teŜ niezgodnie z przepisami.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dokonanie zmiany we wskazanym zapisie 
umowy. 

12. Część II rozdział 4 – Wzór gwarancji naleŜytego wykonania kontraktu – Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy zapisu mówiącego, Ŝe niniejsza gwarancja jest 
nieprzenośna? 
 
 



 
Odpowiedź: 
W części II w rozdziale 4 SIWZ jest zamieszczony jedynie wzór gwarancji 
naleŜytego wykonania umowy, który na etapie podpisywania umowy będzie 
mógł podlegać modyfikacji za zgodą Zamawiającego. 

13. Część II rozdział 4 – Wzór gwarancji naleŜytego wykonania kontraktu – Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy zapisu dotyczącego identyfikacji osób, które 
podpiszą wezwanie do zapłaty oraz dokładnej daty waŜności gwarancji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu 
dotyczącego identyfikacji osób. 

14. Część II rozdział 2 – Warunki ogólne kontraktu – klauzula 4.24. Zdaniem 
wykonawcy klauzula 4.24 Warunków Ogólnych  – pozostaje  w sprzeczności z 
przepisami ustawy 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z art. 33 tej ustawy – „Kto 
przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest on 
zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy uŜyciu dostępnych środków, 
zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz 
niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to moŜliwe, właściwego 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” Obowiązkiem wykonawcy jest 
zawiadomić przede wszystkim właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a nie inŜyniera, który nie moŜe dawać poleceń co z nim z robić bo to 
naleŜy do konserwatora. Zamawiający równieŜ nie moŜe obejmować takich 
znalezisk w „opiekę i gestię” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na dokonanie proponowanej zmiany.  

15. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 6. Zdaniem 
wykonawcy naleŜy skreślić Klauzulę 6.1. i 6.2. poniewaŜ kwestie warunków pracy 
i wynagrodzenia pracowników Wykonawcy naleŜą wyłącznie do kompetencji 
Wykonawcy. Uwagi te odnoszą się równieŜ do klauzuli 6.6. Warunków 
Ogólnych. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na dokonanie proponowanej zmiany.  

16. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 7.2. Zdaniem 
wykonawcy naleŜałoby zmienić punkty (a) i (b) bowiem upowaŜniają one 
inŜyniera do polecenia zastąpienia lub ponownego wykonania jakichkolwiek 
urządzeń, materiałów lub robót niezgodnych z kontraktem. Jest to zbyt surowe 
uprawnienie zamawiającego, bowiem nie uwzględnia np. dokonywania 
napraw wadliwie wykonanych elementów. Nie kaŜde niewłaściwe 
wykonawstwo musi prowadzić do konieczności wymiany na nowe. Klauzula ta 
powinna uwzględniać naprawy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dokonanie proponowanej zmiany.  



 
17. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 13. Zdaniem 

wykonawcy naleŜy skreślić: 
1) Klauzulę 13.1 i 13.3. poniewaŜ wszelkie zmiany przedmiotu umowy 

wymagają zgody drugiej strony i nie mogą być jednostronnie polecane 
przez inŜyniera. Ponadto proponowany tryb byłby sprzeczny z prawem 
zamówień publicznych, które szczegółowo normuje kwestię robót 
dodatkowych, uzupełniających oraz obwarowań dotyczących 
wprowadzania zmian umowy. 

2) Klauzulę 13.7. poniewaŜ absolutnie niedopuszczalne jest korygowanie ceny 
– zwłaszcza w trybie zamówień publicznych – w proponowany w tej klauzuli 
sposób.   

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dokonanie proponowanej zmiany. 
Jednocześnie informuje, Ŝe wprowadza następujący zapis na końcu Klauzuli 
13.3: 

„Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.3 muszą uwzględniać 
konieczność stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i wynikające z niego tryby udzielania zamówień”. 

18. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 15.2. Zdaniem 
wykonawcy: 
1) 15.2 (b) – naleŜy usunąć cały tekst tego punktu po słowach „opuszcza 

roboty”, bowiem dopuszczalność odstąpienia od Umowy w sytuacji 
„okazywania zamiaru odstąpienia” jest zbyt daleko nieprecyzyjne i 
pozwalające na zbyt dowolną interpretację zamawiającemu aby było 
dopuszczalne utrzymanie tego zapisu. NaleŜy go skreślić w tej części. 

2) 15.2 (e) – do usunięcia w całości, bowiem problematykę dalszego 
wykonywania lub odstąpienia od umów w sytuacji ogłoszenia upadłości 
wykonawcy regulują wprost bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy 
Prawo upadłościowe i naprawcze. Nieprecyzyjne jest słowo „bankrutuje” 
nie znane polskiemu prawo, czy chodzi tutaj o wydanie postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości wykonawcy (tego niestety nie wiadomo). Czy stan 
niewypłacalności ma być podstawą do odstąpienia od Umowy, o tym 
bowiem co się dzieje z niewypłacalnymi podmiotami decyduje wskazana 
powyŜej ustawa. Polskie prawo nie zna takŜe pojęcia „nakazu przejęcia”, 
toteŜ nie moŜe ono pozostać w Umowie. 

3) 5.2 (f) w związku z klauzulą 22 – naleŜy wykreślić, bowiem przestępstwo 
oferowania korzyści majątkowej winno być udowodnione w 
prawomocnym orzeczeniu sądu, zaś domniemanie jego popełnienia  nie 
moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy. To w ogóle są sfery, które 
nie powinny na siebie zachodzić 

4) 15.2 – akapit ostatni, zdanie przedostatnie – naleŜy bezwzględnie skreślić 
uprawnienie zamawiającego do sprzedaŜy sprzętu wykonawcy w celu 
pokrycia przez zamawiającego naleŜności wykonawcy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany? 

 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się  do propozycji dokonania zmian w/w klauzulach.  

19. Część II rozdział 3 – Warunki szczególne kontraktu – klauzula 16.4 Zapłata po 
rozwiązaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przywrócenie podpunktu (c) 
niniejszej klauzuli, poniewaŜ nie ma powodu do zrzeczenia się odszkodowania w 
sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z winy zamawiającego, zaś 
wykonawca poniósł szkody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dokonanie proponowanej zmiany.  

20. Prosimy o podanie informacji jakim budŜetem finansowym dysponuje 
Zamawiający na realizację w/w zadania? W jakiej części projekt jest 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, a w jakiej ze środków 
własnych Gminy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe informacja na temat projektu, w tym wielkości i 
struktury finansowania znajduje się stronach www.piotrkow.pl 

21. Zamawiający przygotował Program Funkcjonalno-UŜytkowy oraz Wykaz Cen w 
ten sposób, Ŝe uwzględnia on załoŜoną przez niego koncepcję modernizacji 
oczyszczalni. Koncepcja ta nie przewiduje dobudowania nowych reaktorów 
ani nowego osadnika wtórnego. W pkt. 1.3 PFU Zamawiający Ŝąda uzyskania 
składu ścieków oczyszczonych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 24.07.2006 roku w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego a takŜe zgodności z 
wskaźnikami oceny projektu zdefiniowanymi w decyzji Komisji Europejskiej, w 
warunkach pracy ciągu biologicznego oczyszczania ścieków bez stosowania  
środków chemicznych przed osadnikami wstępnymi. Spełnienie wyŜej 
wymienionych wymogów nie jest moŜliwe bez rozbudowy reaktorów oraz 
osadników wstępnego i wtórnego. Prosimy o potwierdzenie czy wycena 
przedmiotu zamówienia powinna być sporządzona zgodnie z koncepcją 
Zamawiającego czy zgodnie z obowiązującymi przepisami. JeŜeli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami to prosimy o określenie w jaki sposób naleŜy ująć w 
Wykazie Cen koszt wybudowania nowych obiektów nie wykazanych w tabeli 
cen lub koszt ewentualnej nadbudowy obiektów istniejących w celu 
zwiększenia ich objętości.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uwaŜa, iŜ zapisy PFU ograniczają prawa i obowiązki, a tym 
samym odpowiedzialność wykonawcy zdefiniowaną w wymogach kl. 5 oraz 
Prawie Budowlanym z tytułu odpowiedzialności Projektanta. Zamawiający nie 
narzuca jakichkolwiek warunków technologicznych, poza wskaźnikami 
jednostkowymi procesu w granicach ich stosowalności określonych w ogólnie 
stosowanych metodykach obliczeniowych. Zamawiający nie ogranicza tym 
bardziej kubatur obiektów podając np. w punkcie 1.4.7.b) wydzielenie stref w 
celu wdroŜenia procesu jednostopniowego, wielofazowego oczyszczania 
ścieków w układzie A2/O, z predenitryfikacją osadu recyrkulowanego 



 
następujący tekst: „Uzyskanie wymaganej pojemności technologicznej przy 
zachowaniu standardowych i typowych wskaźników technologicznych procesu 
moŜe być realizowane w istniejącej kubaturze komór lub poprzez dobudowę 
nowych zbiorników”. 

22. Osadniki wtórne nie spełniają parametrów technologicznych. Czy w kontekście 
pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za efekt oczyszczania Zamawiający 
dopuszcza zmiany nie przewidziane w PFU? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzialnością Stron zawierających Kontrakt Zamawiający 
zwraca uwagę na zapisy zawarte w punkcie 2.5 PFU, WW00.00, pkt. 1.5.7 oraz kl. 
1.9 i 5 Warunków Kontraktu.  

23. Zgodnie z PFU Część 1 /2 punkt 1.4.12, stwierdzono, Ŝe „Dla ochrony pompowni 
przed uderzeniami hydraulicznymi zamontowano po dwa zawory spręŜynowe. 
Zawory chronią pompy ale gwałtowne przyrosty ciśnień sprzyjają powstawaniu 
uszkodzeń na rurociągu tłocznym”. 
RównieŜ w PFU Część 1 /2 punkt 1.4.14 b) stwierdzono, Ŝe wymiana pomp 
powinna uwzględniać urządzenia do ochrony przed uderzeniami 
hydraulicznymi jak opisano w PFU 2.5 JednakŜe w PFU 2.5 nic nie wspomniano o 
ochronie przed uderzeniami hydraulicznymi. 
Proszę potwierdzić, Ŝe powinny zostać zastosowane naczynia przeponowe w 
celu ochrony całej pompy i rurociągu przeciwko maksymalnym skutkom 
nadciśnienia i minimalnym skutkom podciśnienia spowodowanym uderzeniami 
hydraulicznymi.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wdroŜenia systemu zabezpieczenia pomp przed 
uderzeniami hydraulicznymi nie podając sposobu i nie ograniczając 
obowiązków Wykonawcy wynikających z kl. 5 Warunków Kontraktu. Ponadto 
Zamawiający zwraca uwagę, iŜ zapisy w punkcie 1.4.12 są opisem stanu 
istniejącego, który wymaga modernizacji. 

24. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie rurociągu tłocznego Dn 800 
stwierdzamy, Ŝe wylot kanału do rowu  znajdujący się w sytuacji załączonej do 
SIWZ jest nieczynny  a właściwy wylot jest w innym miejscu niŜ załączono. 
Prosimy o podanie aktualnej sytuacji końcowego fragmentu rurociągu wraz z 
wylotem do rowu, tak aby moŜliwe było dokonanie wizji lokalnej  
i przygotowanie realnej oferty. 
Odpowiedź: 
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. 



 
25. W piśmie Zamawiającego z dnia 17.03.2008 r. odpowiedź 68-70 Zamawiający 

uznaje za „nadrzędne” zapisy w pkt. 1.3.2. i 1.4.22., co określa dwa róŜne 
rodzaje zbiorników biogazu. Czy Zamawiający dopuszcza obie moŜliwości 
wykonania zbiornika biogazu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obie metody, jednakŜe preferuje zastosowanie 
zbiornika dwupowłokowego, wykonanego z elastycznych tworzyw sztucznych o 
nadciśnieniu ok. 20 Mbar. 

26. Czy opis metody odsiarczania występujący w PFU, punkt 1.4.22 dotyczy metody 
biokatalitycznej mokrej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe pkt 1.4.22 PFU dotyczy metody katalitycznej 
„mokrej”. 

27. Czy w komorze fermentacyjnej ma być zamontowane mieszadło dwu 
śmigłowe, czy z rurą centralną? 

28. W PFU w punkcie 1.4.18 zostały opisane oba typy mieszadła ze śmigłami: 
mieszadło z dwoma śmigłami i rura ssąca. Proszę potwierdzić, Ŝe mieszadło z 
dwoma śmigłami moŜe zostać zuŜyte do mieszania komory fermentacyjnej. 
Odpowiedź (27 – 28): 
W komorze WKF winno być zainstalowane mieszadło z rurą centralną i dwoma 
urządzeniami mieszającymi (dolne i górne), co szczegółowo opisano w punkcie 
1.4.18.e) PFU. Zamawiający nie dopuszcza zmian na tym etapie, w stosunku do 
treści SIWZ, z uwagi na brak wystarczających przesłanek do wprowadzenia 
takiej zmiany (korzyści).  

29. W PFU Część 1 /2 punkt 1.4.21 b) Doprowadzenie osadu do hali suszarni, 
stwierdzono Ŝe „system transportu osadów winien zapewniać moŜliwość 
bezpośredniego załadunku na środki transportu lub odprowadzenia osadu na 
plac pod wiatą”. Proszę wyjaśnić, czy „plac pod wiatą”, który jest wymagany 
do gromadzenia osadu odwodnionego odnosi się  do tego samego placu, 
który jest opisany w punkcie 1.4.20 d) jako „tymczasowe gromadzenie osadu 
odwodnionego na placu pod wiatą”. JeŜeli nie, proszę o podanie 
wymaganych wymiarów i właściwości wspomnianego placu. 

30. W PFU Część 1 /2,  punkt 1.4.21 b) Silosy Magazynowe, stwierdzono, Ŝe „system 
transportu osadów w ramach silosów magazynowych winien zapewniać 
moŜliwość bezpośredniego załadunku na środki transportu, do kontenerów lub 
na plac pod wiatą magazynowania osadu”. Proszę wyjaśnić, czy „plac pod 
Wiatą”. Który jest w celu gromadzenia osadu wysuszonego odnosi się do tego 
samego placu opisanego w punkcie 1.4.20 d) jako „tymczasowe gromadzenie 
osadu odwodnionego na placu pod wiatą”. JeŜeli nie, proszę o podanie 
wymaganych wymiarów i właściwości wspomnianego placu.  
Odpowiedź (29 – 30): 
Zamawiający potwierdza. Jest to plac pod wiatą opisany w punkcie 1.4.20 PFU. 

31. W PFU Część 1 /2, punkt 1.4.21, opisano system doprowadzania i usuwania 
osadu. W tym punkcie funkcja „zbiornika nawy” nie jest jasno wskazana.  
W punkcie 1.4.21 b) Doprowadzenie osadu do hali suszarni, wskazano, Ŝe 
„System doprowadzenia osadu musi być zakończony silosem osadu 



 
odwodnionego i zbiornikiem nadawy (zbiornik osadu odwodnionego), wraz z 
kompletnym wyposaŜeniem”. 
Opisano równieŜ stanowisko do przyjmowania osadów zewnętrznych jako: 
Stanowisko do przyjmowania osadów zewnętrznych powinno składać się co 
najmniej z: 
-   kosza zsypowego ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 
- przenośnika (ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 o uwodnieniu 15-25%,      
zabezpieczonego przed zamarzaniem do temperatury – 380C, 
zabezpieczonego przed rozsypywaniem; łatwy demontaŜ klapy górnej, 

-  kosz zsypowy moŜe być technicznie połączony ze zbiornikiem nadawy osadu      
odwodnionego, 

- kosz zsypowy musi umoŜliwiać bezpieczne przyjęcie osadu z środków 
transportu ładowności od  3.5 do 10,0 t. 
W nawiązaniu do punktu 1.4.21, wymagany jest jeden silos dla osadu 
odwodnionego i jeden silos dla osadu wysuszonego. Dodatkowo, wymagany 
jest kolejny „zbiornik nadawy” dla osadu odwodnionego. Proszę o wskazanie 
wymaganej pojemności i wymiarów zbiornika nadawy. 
Proszę wyjaśnić, czy dopuszcza się gromadzenie osadu odwodnionego i osadu 
zewnętrznego w zbiorniku nadawy, a następnie jego transport do silosu osadu 
odwodnionego za pomocą przenośnika. 
Odpowiedź: 
Zbiornik nadawy jest obiektem zblokowanym na linii prasa odwadniająca – 
suszarnia. Stanowi zbiornik wyrównawczy i jednocześnie zbiornik osadów 
dowoŜonych. Zamawiający nie określa jego wymiarów, poza podaniem 
parametru, wg którego „kosz zsypowy musi umoŜliwiać bezpieczne przyjęcie 
osadu z środków transportu ładowności od 3,5 do 10,0 t.” 

32. W PFU punkt 1.4.15 b), wskazane jest, aby uŜyć pompy w celu dostarczenia 
osadu nadmiernego do zagęszczacza. PoniewaŜ pompy osadu nadmiernego 
mogą dostarczyć osad bezpośrednio do zagęszczacza osadu nadmiernego, 
czy wymagane jest, aby zainstalować oddzielną pompę dostarczającą osad 
nadmierny? Proszę o podanie pojemności zbiornika magazynowego 
potrzebnego dla pomp ssących. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje w pełni zapisy punktu 1.4.15 i wymaga zastosowania 
lokalnej pompy nadawy po kondycjonowaniu osadu polielektrolitem.    

33. Prosimy o podanie cen jednostkowych za podstawowe środki chemiczne, 
energię elektryczną oraz wodę, zuŜywane obecnie w eksploatacji oczyszczalni 
ścieków. 
Odpowiedź: 
Wg Zamawiającego powyŜsze informacje nie mają wpływu na sporządzenie 
ofert, zatem nie widzi konieczności ich podawania. 

34. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie: 
a) Systemu taśmowego, o automatycznym zrzucie osadu w ewentualności 

awarii (czas zrzutu ok. 5 min.). 
b) Suszarni wyposaŜonej w spręŜarkową pompę ciepła, wykorzystującą teŜ 

biogaz. Średnie sumaryczne zuŜycie energii elektrycznej i cieplnej w takim 
systemie wynosi odpowiednio: 0,9 kWh energii cieplnej i 0,1 kWh energii 



 
elektrycznej dla biogazu i ok. 0,35 – 0,4 kWh energii elektrycznej/I odp. 
Wody dla pracy w samej instalacji pompy ciepła. 

c) Systemu z wewnętrznym odzyskiem ciepła – obieg powietrza w suszarni 
zamknięty! Temperatura zrzutu wody 45°C. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy podane w punkcie 1.4.21 PFU. 

35. W PFU punkt 1.4.22. (b), wskazano, Ŝe „Kotłownia zlokalizowana będzie w 
budynku obecnej kotłowni. Kotły muszą być wyposaŜone w palnik biogazowo-
olejowy”. 
W PFU punkt 1.3.2.(3), wskazano Ŝe: „Jednocześnie naleŜy przebudować system 
gospodarki cieplnej komory fermentacyjnej, wymienić kotły wraz z 
towarzyszącymi instalacjami  
i dostosować zarządzanie energią cieplną do nowej technologii gospodarki 
osadowej oraz do potrzeb wszystkich ogrzewanych budynków”. 
Proszę potwierdzić, Ŝe dotychczasowe kotły będą zdemontowane i zastąpione 
nowymi. Proszę równieŜ wskazać lokalizację nowych kotłów jak równieŜ czy jest 
wymagany nowy budynek kotłowni czy nie. 
Odpowiedź: 
Kotły podlegają wymianie, w zakresie kotłów biogazu w istniejącej kotłowni. 
Zamawiający jednoznacznie opisał zakres robót w punkcie 1.4.22:  
„Kotłownia zlokalizowana będzie w budynku obecnej kotłowni. Kotły muszą 
być wyposaŜone w palnik biogazowo-olejowy. Paliwem podstawowym dla 
kotłów będzie biogaz. Dopiero w przypadku braku biogazu będzie 
wykorzystywany jako paliwo olej. 
Do odprowadzania spalin z kotłów naleŜy wykonać kominy dwuścienne 
ocieplone ze stali kwasoodpornej przymocowane do konstrukcji zewnętrznej 
ściany budynku jako do konstrukcji nośnej. Kominy winny zapewnić właściwe 
odprowadzanie spalin z kotłów dla oleju i biogazu dla warunków zimowych i 
letnich. NaleŜy zamontować nową automatyczną stację uzdatniania wody 
oraz wykonać […]”. 

41. Program Funkcjonalno-UŜytkowy w pkt. 2.2.8, 2.2.9 i 2.2.10 określa wymagania 
Zamawiającego w stosunku do instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
rozdzielni zewnętrznych obiektowych oraz sieci elektrycznych zewnętrznych. 
PoniewaŜ Ŝadna z tabel Wykazu Cen nie zawiera tych robót, prosimy o 
potwierdzenie czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia a jeŜeli tak, to 
prosimy o uzupełnienie Wykazu Cen o odpowiednią tabelą dla tych robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza, iŜ roboty z branŜy sieci i instalacji 
elektroenergetycznych nie są objęte PFU. W punkcie 2.2.9 Zamawiający 
jednoznacznie wskazuje konieczność wykonania nowych rozdzielnic 
obiektowych dla „potrzeby zasilania nowych linii technologicznych 
zewnętrznych lub określonych grup urządzeń”. Punkt 2.2.10 jednoznacznie 
precyzuje zakres robót dotyczących sieci elektroenergetycznych róŜnego 
napięcia. W punkcie 1.4 podano wymogi dotyczące wykonania obiektów (np. 
1.4.20 a) i inne), gdzie zobowiązano Wykonawcę do wykonania zasilania 
napędów, obiektów, węzłów i urządzeń. Zamawiający nie wydzielił robót 
objętych pytaniem Wykonawcy w odrębnych pozycjach Wykazu Cen, co nie 



 
zwalnia, ani nie uprawnia Wykonawcy do nie ujęcia kosztów wykonania w/w 
robót w cenie oferty. Koszt wykonania tych robót moŜna ująć w koszcie 
montaŜu urządzeń. 

42. Proszę o potwierdzenie, Ŝe będą uŜyte istniejące transformatory i rozdzielnie 
prądu o średnim napięciu. JeŜeli nie, proszę o informacje dotyczące 
transformatorów prądu i rozdzielni prądu o średnim napięciu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 1.1.1 PFU: „prace uzupełniające obejmują […] modernizację 
rozdzielnic i stacji transformatorowych oraz wewnętrznych sieci 
energetycznych” 
Zgodnie z pkt. 2.1. PFU: „zasilanie nowych i modernizowanych obiektów ma 
zostać zrealizowane z istniejących stacji transformatorowych na terenie 
oczyszczalni i rozdzielni, po ich rozbudowie i modyfikacji” W PFU pkt. 1.2.1.(3) 
oraz (5) podano informacje dotyczące zasilania oczyszczalni ścieków. 

43. Proszę o dostarczenie Wykonawcom informacji odnośnie „Schematu 
pojedynczej linii średniego i niskiego napięcia prądu elektrycznego” w 
istniejącej oczyszczalni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca się wnioskiem o wyjaśnienie przez Wykonawcę jego 
rozumienia pojęcia „schemat pojedynczej linii średniego i niskiego napięcia 
prądu elektrycznego” w zadanym pytaniu.  

44. Zgodnie z PFU punkt 1.2.5.: „Proces modernizacji nie spowoduje przekroczenia 
zapotrzebowania mocy szczytowej obiektu (2 x 650 kW)”. Proszę potwierdzić, Ŝe 
dwie jednostki źródła prądu opisane jako 2 x 650 kW  mogą zostać uŜyte razem 
jednocześnie jako 1300 kW. 
Odpowiedź: 
Nie mogą być uŜyte razem. 

45. Proszę o informację dotyczącą lokalizacji istniejących centrów sterowania 
silnikami. Proszę równieŜ o dostarczenie planu sytuacyjnego dotyczącego 
lokalizacji panelu elektrycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca się wnioskiem o wyjaśnienie przez Wykonawcę jego 
rozumienia pojęcia „centra sterowania silnikami” w zadanym pytaniu.  
JeŜeli chodzi o „centralną dyspozytornię”, to zgodnie z zapisami SIWZ znajduje 
się ona w budynku administracyjno-socjalnym, którego lokalizację oznaczono 
na rysunkach załączonych do SIWZ;  ponadto system obejmuje równieŜ lokalne, 
obiektowe-szafy-sterownicze.  

46. W związku z zapisami dotyczącymi modernizacji instalacji elektrycznych 
wewnętrznych, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający własnym staraniem 
zamierza wymienić istniejące instalacje elektryczne, które nie spełniają obecnie 
obowiązujących norm ochrony przeciwporaŜeniowej? Zapisy PFU str. 124, w 
punkcie 2.2.8 b) mówią tylko o ewentualnych dodatkowych instalacjach dla 
potrzeb nowych urządzeń technologicznych. Nowe instalacje, czy to 
oświetleniowe czy teŜ siłowe, zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
obecnie obowiązującymi przepisami, a tym samym na obiekcie mogą pojawić 
się dwa systemy ochrony od poraŜeń: stare instalacje dwu- i czteroprzewodowe 



 
i nowe trzy- i pięcioprzewodowe, co jest niezgodne z obowiązującymi 
przepisami.  
Odpowiedź: 
W modernizowanych rozdzielnicach zostanie zastosowany system TN-C-S. 
Oznacza to,Ŝe istniejące obwody odpływowe będą funkcjonowały w systemie 
TN-C, natomiast nowe obwody odpływowe będą funkcjonowały w systemie 
TN-S. Dodatkowym wzmocnieniem istniejących obwodów pod względem 
ochrony przeciwporaŜeniowej będzie wykonanie instalacji wyrównawczej dla 
całego obiektu. 

47. PFU, str. 406, w punkcie 5.6.1, jest zapis mówiący o wykonaniu rozdzielnic 
szafowych z estroduru. Prosimy Zamawiającego o ewentualne podanie 
producentów lub dostawców takich szaf dla potrzeb rozdzielnic 
technologiczno-zasilających. W przypadku np. rozdzielnicy w pompowni 
wysokich ciśnień będzie to rozdzielnica o prądzie szyn do 2000A. Producenci 
takich  rozdzielnic nie są nam znani. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie rozdzielnic szafowych z metalu dla 
rozdzielni o prądzie znamionowym przekraczającym 250A . 

48. Parametr IP dla rozdzielnic podany w SIWZ, PFU strona 406, jest zbyt wysoki w 
przypadku rozdzielnic instalowanych w wydzielonych pomieszczeniach ruchu 
elektrycznego. Naszym zdaniem w takich przypadkach IP 31 jest wystarczające. 
Prosimy Zamawiającego o decyzję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie rozdzielnic o stopniu IP min. 31 wyłącznie w 
wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. 

49. Niejednoznaczne są zapisy SIWZ, PFU punkt 5.6.2 strona 406, w którym pisze, Ŝe 
skrzynki przyłączowe, które ewentualnie mają być równieŜ skrzynkami 
sterowania miejscowego mają mieć IP 65, a skrzynki sterowania miejscowego 
instalowane w takich samych warunkach mają mieć IP 55. Prosimy o 
ujednolicenie wymagań. 
Odpowiedź: 
Zapis na stronie 406 PFU pkt. 5.6.2 o brzmieniu „IP55” jest błędem pisarskim i 
naleŜy zastąpić go zapisem „IP65”. 

50. W tym samym punkcie 5.6.2 PFU, str. 406, są wymagania dotyczące napięcia 
zewnętrznych obwodów sterowania: 
a) Czy ma to być 24V DC czy 24V AC? Zwracamy uwagę, Ŝe przy rozległych 

sieciach sterowniczych stosowanie niskich napięć nie jest korzystne. 
b) Czy Zamawiający określa wymagania dla wewnętrznych obwodów 
sterowania? 

Prosimy o wyjaśnienia. 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy napięcie 24V bez określenia rodzaju napięcia (DC, AC). 
Zamawiający nie określa wymagań dla wewnętrznych obwodów sterowania . 

51. W punkcie 5.3.1, PFU str.421, „Kryteria oceny systemu sterowania”, Zamawiający 
podaje szereg warunków jakie ma spełniać system. Z naszego doświadczenia 
wynika, Ŝe większość podanych tam warunków jest bardzo subiektywna, 
niemniej jednak prosimy o podanie wagi poszczególnych pozycji, poniewaŜ 



 
Oferent na etapie wstępnej wyceny musi równieŜ dokonać wyboru i znać 
priorytety Zamawiającego. 

 Odpowiedź: 
 Najbardziej istotnymi kryteriami wyboru systemu sterowania są kryteria określone                            

w odnośnikach: 10 („wykorzystanie …”), 16 („moŜliwość …”), 
17(„zaawansowane), 14 („łatwość rozbudowy”) . 

52. SIWZ Tom III – PFU – cz. Opisowa (2/2), pkt. 5.6.2. MontaŜ skrzynek sterowniczych  
i przyłączeniowych; prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby 
kaŜdy napęd lub zespół napędów wyposaŜony był w skrzynkę sterowania 
lokalnego, nawet wtedy, gdy rozdzielnica zasilająco-sterownicza zlokalizowana 
jest w tym samym obiekcie. 

 Odpowiedź: 
 Zamawiający wymaga skrzynki lokalne dla kaŜdego napędu osobno. 

53. Czy przy zastosowaniu do napędu zespołu pomp układu nadąŜnego z jednym 
falownikiem równieŜ konieczne jest stosowanie skrzynek sterowania lokalnego. 

 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby przy zastosowaniu do napędu zespołu pomp 
układu nadąŜnego z jednym falownikiem stosować skrzynki sterowania 
lokalnego.  

54. SIWZ Tom III – PFU – cz. Opisowa (1/2), pkt. 1.4.24. System sterowania i kontroli 
pracą oczyszczalni oraz Tom III – PFU – cz. Opisowa (2/2), pkt. 5.2.4. Przetworniki 
pomiarowe poziomu: prosimy o potwierdzenie, Ŝe jako urządzeń do pomiaru 
poziomu Zamawiający wymaga stosowania radarowych przetworników 
poziomu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga stosowania radarowych przetworników poziomu tylko 
tam gdzie jest to konieczne ze względów technologicznych.         

55. SIWZ Tom III – PFU – cz. Opisowa (1/2), pkt. 1.4.24. System sterowania i kontroli 
pracą oczyszczalni: z uwagi na rozbieŜne informacje zawarte w PFU prosimy o 
precyzyjne podanie wymagań ilościowych dotyczących typów analizatorów 
parametrów chemicznych, w jakie naleŜy wyposaŜyć reaktory biologiczne.  

 Odpowiedź: 
 Zamawiający nie stwierdza rozbieŜności w PFU, w zakresie wyposaŜenia 

reaktorów biologicznych w urządzenia AKPiA. Zamawiający zwraca się z 
wnioskiem o doprecyzowanie pytania. 

56. SIWZ Tom III – PFU – cz. Opisowa (1/2), pkt.1.3.2. Ogólny program modernizacji, 
podpunkt (5) System automatyki kontroli, automatyzacji i wizualizacji AKPiA. Czy 
Zamawiający akceptuje realizację systemu sterowania opartego na jednym 
sterowniku w pełni redundantnym, do którego podłączone zostaną poprzez 
refundowaną sieć komunikacyjną, oddalone moduły I/O (równieŜ 
przystosowane do pracy w takiej sieci)?  

 Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje realizację systemu sterowania opartego na jednym 
sterowniku w pełni redundantnym. 

57. Z uwagi na gruntowną modernizację systemu zasilania energią elektryczną 
oczyszczalni ścieków prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej 



 
obejmującej obie stacje transformatorowe oraz sieci kablowe na terenie 
oczyszczalni.  

 Odpowiedź:  
                          Dokumentacja techniczna jest dostępna na terenie oczyszczalni. 

58. SIWZ Tom III – PFU – cz. Opisowa (1/2), pkt. 1.2.5. Uwarunkowania techniczne 
realizacji przedmiotu zamówienia, podpunkt 3. Prosimy o potwierdzenie zapisu, 
iŜ Zamawiający bezwzględnie wymaga aby w wyniku modernizacji nie nastąpił 
wzrost mocy szczytowej ponad wartość obecnie zakontraktowaną tj. 2 x 650kW. 
Odpowiedź : 
Aktualnie zakontraktowaną moc nazywa się “moc umowna” lub “moc 
zamówiona” i jest to 2 x 650 kW , nie naleŜy mylić z max mocą zainstalowaną na 
obiekcie. 

 
 

 

 
 
 
 
 


