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SPZ.341/8-FS/2007/2008                                     Piotrków Trybunalski, 25 kwietnia 2008 r.  

  
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. W piśmie z dnia 14 kwietnia 2008 roku na pytanie 28 i 29 dotyczące wyposaŜenia 

komory WKF, Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania mieszadła z rurą centralną 
i dwoma urządzeniami  mieszającymi (dolne i górne). Dla wymaganych gabarytów WKF 
tj. V=3 000 m3, oferent po rozpoznaniu rynku, nie znalazł urządzenia spełniającego 
wymagań postawionych przez Zamawiającego. Takie urządzenia produkowane są max 
do WKF o pojemności ok. 2 400 m3. Producenci przy doborze mieszadła z rurą 
centralną i jednym urządzeniem mieszającym, zapewniają iŜ przy nieprzerwanej 
wymianie osadów w komorze, nie powstaje koŜuch ani Ŝadna inna forma poruszającej 
się struktury powierzchni. 
Prosimy o wyraŜenie zgody na zastosowanie powyŜszego urządzenia, bądź w 
przypadku odmowy, wskazanie producenta urządzenia wymaganego przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazując na formy dokumentacji przetargowej, przygotowanej jako 
Programu Funkcjonalno – UŜytkowy podtrzymuje wymóg zastosowania mieszadła z 
rurą centralna, którego praca, przy spełnieniu wymagań wykazu Gwarancji będzie 
zapewniać poprawną eksploatację komory fermentacyjnej, tj. pracę bez nadmiernego 
wytwarzania koŜucha i pienienia oraz z wyeliminowaniem zjawiska sedymentacji 
osadów w komorze. Zamawiający wraŜa zgodę na zastosowanie mieszadła z rurą 
centralną i jednym urządzeniem mieszającym pod warunkiem spełnienia celu 
przedstawionego powyŜej i zawartego w PFU oraz po spełnieniu pozostałych wymagań 
podanych w punkcie 1.4.18.e) PFU: 
Dane techniczne mieszadła: 
a)      zabezpieczenie EExe-II-T3; 400 V; trójfazowy; 50Hz  
b)      średnica rury centralnej: DN350 (Ŝeliwo sferoidalne) 
c)       Rodzaj pracy: ciągła (z autom. zmianą kierunku obrotów) 
d)      skuteczność mieszania: dopuszczalna róŜnica temperatur ± 2 st.C, róŜnica 
gęstości osadu w komorze ± 3%. 
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2. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający oczekuje wymiany urządzeń SN 
15 kV?  W odpowiedzi nr 42 z dnia 14.04.2008 Zamawiający cytując punkt 2.1 PFU 
usunął słowo „ewentualnie”. Usunięcie w odpowiedzi tego słowa sugeruje,  
Ŝe Zamawiający oczekuje, Ŝe będą dokonane modernizacje tych obiektów, ale nigdzie 
nie wyartykułował tego dokładnie. Naszym zdaniem urządzenia SN są 
wyeksploatowane, pracują „na słowo honoru” i nadają się tylko do wymiany. 

3. W związku z przewidywaną modernizacją rozdzielnic SN-15kV oraz stacji 
transformatorowych, z uwagi na potrzebę zapewnienia jednakowych wymagań 
wszystkim oferentom, prosimy o podanie minimalnych wymagań technicznym dla w/w 
obiektów. 
Odpowiedź: (2-3) – tak jak pyt. Nr 6 z dnia 22.04.2008 r. 
Zamawiający przewiduje w ramach Kontraktu modernizację rozdzielnicy SN – 
konieczność spowodowana stanem technicznym zainstalowanych urządzeń w zakresie  
− Obudowy celek wszystkich pól stacji pozostają dotychczasowe, zostaną jedynie 

odremontowane i zakonserwowane, 
− Mosty szynowe torów głównych w poszczególnych sekcjach pozostają bez zmian, 

zostaną jedynie odremontowane i zakonserwowane, 
− WyposaŜenie pól pomiarowych pozostaje bez zmian, 
− Pola zasilające i odpływowe: wymiana odłączników na nowe, wyłączników na typy z 

napędem silnikowym, wymiana kompletu zabezpieczeń pola, wyposaŜenie pola w 
nowe układy sterowania i sygnalizacji, 

− Pole sprzęgłowe: wymiana odłączników na nowe, wyłącznika na typ z napędem 
silnikowym, wyposaŜenie pola w nowe układy sterowania i sygnalizacji, 

− Wyprowadzenie sygnałów dotyczących stanów wszystkich łączników i zabezpieczeń, 
do wskazanego przez inwestora pomieszczenia, 

− Dopasowanie istniejących szyn w zakresie danego pola do zastosowanych, nowych 
aparatów, 

− WyposaŜenie stacji w baterię akumulatorów z układem ładowania, 
− Wykonanie Rozdzielnicy Potrzeb Własnych (RPW) stacji zasilanej z niezaleŜnego 

źródła na potrzeby gniazd remontowych, 
− Wymiana dotychczasowego oświetlenia stacji z moŜliwością zasilania tego 

oświetlenia z RPW, 
− Wymiana dotychczasowego sprzętu BHP i ppoŜ. stacji, 
− Wyremontowanie pomieszczeń stacji w zakresie renowacji powierzchni ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych,  podłóg, sufitów, dachu oraz drzwi wejściowych. 
4. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w drugiej wersji  

„Wykazu Cen” ( pisma z dnia 25.03.2008 r. – odpowiedzi Zamawiającego i modyfikacje 
treści SIWZ ) prosimy o uaktualnienie przedmiotowego „Wykazu Cen” po zmianach i 
udostępnienie go oferentom. 

5. Istnieje sprzeczność numeracji poszczególnych pozycji w Wykazie cen opublikowanym 
na stronie internetowej jako załącznik do Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 
11.02.2008 SPZ.341/8-FS/07/08 z odniesieniami do numeracji poszczególnych pozycji 
Wykazu cen w odpowiedziach Zamawiającego (np. te same pozycje noszą inne numery 
w poprawionym Wykazie cen i w tekście odpowiedzi Zamawiającego). W celu 
uniknięcia nieporozumień, proszę o dostarczenie jak najbardziej aktualnego Wykazu 
cen z prawidłową numeracją uwzględniając ostatnie modyfikacje. 
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Odpowiedź (4 -5): 
Zamawiający dokonał aktualizacji Wykazu cen po wprowadzeniu,  w trakcie 
postępowania, zmian i umieścił go na stronie internetowej pod nazwą Obowiązujący 
Wykaz cen. 

6. W celu umoŜliwienia Oferentom dokonania rzetelnej i opartej na zasadach uczciwej 
konkurencji wyceny robót w ramach projektu „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” , w tym równieŜ wyceny części zamiennych, 
prosimy o podanie listy i ilości części zamiennych, które według oceny Zamawiającego 
powinny nieprzerwanie znajdować się w jego dyspozycji w wymaganym okresie, tj. 
przez okres roku od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia (jak to określono w Cz. III 
PFU pkt. 2.3.12). 
Pozostawienie w tej kwestii swobody wyboru Wykonawcy, spowoduje na etapie 
składania ofert duŜą dowolność w doborze części zamiennych, a co się z tym wiąŜe – 
rozbieŜność w wycenie tych części przez kaŜdego z Oferentów i niemoŜność dokonania 
przez Zamawiającego porównania wartościowego oraz rzeczowego złoŜonych ofert. 
Ponadto prosimy o uwzględnienie faktu, iŜ np. postęp techniczny (zmiany 
konstrukcyjne urządzeń, zmiany rodzajów zastosowanych do produkcji materiałów), 
jaki zwykle ma miejsce w okresie pomiędzy fazą projektowania a momentem 
przekazania inwestycji do uŜytkowania, moŜe mieć znaczący wpływ równieŜ na rodzaj i 
ilość oferowanych przez producentów części zamiennych. 
Ponadto umieszczenie przez Zamawiającego w Cz. III PFU pkt. 2.3.12 zapisu 
mówiącego, iŜ brak jakiejkolwiek części zamiennej w wykazie, a niezbędnej do 
utrzymania prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń będzie traktowany jako 
konieczność Usunięcia Wady, moŜe sugerować równieŜ całkowitą dowolność w 
kształtowaniu przez Zamawiającego tego wykazu praktycznie na kaŜdym etapie 
realizacji inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uznaje, iŜ dowolność w kształtowaniu listy części zamiennych jest 
ograniczona wymaganiami dostawców i producentów urządzeń, jakich Wykonawca ma 
zamiar zatrudnić przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie swobodnej 
konkurencji zdefiniowanej w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
Podanie przez Zamawiającego konkretnej listy części zamiennych stanowiłoby 
naruszenie zasad konkurencyjności, poniewaŜ pośrednio wskazywałoby na konkretne 
dostawy i produkty. 
Zapewnienie części zamiennych i serwisu w Okresie Zgłaszania Wad jest wymaganiem 
Zamawiającego w zakresie świadczenia usługi towarzyszącej robotom budowlanym i 
zapewniającym Zamawiającemu spełnienie wszelkich wymagań gwarancyjnych dla 
urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający definiując taką usługę na tym 
etapie wykorzystuje wszelkie dostępne dane, lecz nie moŜe ingerować w kompetencje 
jakie oddaje Wykonawcy na mocy kl. 5 Warunków Kontraktu. 
Zapis zamieszczony w punkcie 2.3.12 PFU w Ŝadnym miejscu nie wskazuje na to, iŜ 
Stroną kształtującą wykaz części zamiennych jest Zamawiający. Wykaz taki będzie 
przygotowany przez Wykonawcę i będzie uwzględniał cechy operacyjne 
zaproponowanych przez Niego urządzeń. Stroną orzekającą przy ocenie 
odpowiedzialności za zidentyfikowane i powstałe wady będzie InŜynier działający na 
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mocy kl. 3 Warunków Kontraktu, a Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje zawsze 
prawo do złoŜenia roszczenia odpowiednio na mocy kl. 20 oraz 2.5.   

7. Zgodnie z zapisami w SIWZ (Część III (1/2) Klauzula 1.4.6) i odpowiedziami 
Zamawiającego na ten temat, Zbiornik retencyjny wód deszczowych II0 powinien być 
zbudowany jako Ŝelbetowy zbiornik podziemny z koroną wzniesioną ponad poziom 
gruntu, maksymalna głębokość zbiornika to 6 m i wymagane wymiary dostosowane do 
powietrzni w obrysie budynku to L/B=1.0-2.0, powinien posiadać 3-komorowy system 
kaskadowy i pojemność 30.000 m3, a wody deszczowe powinny być doprowadzane za 
pomocą grawitacji ze Zbiornika retencyjnego I0, natomiast wody nadmiarowe będą 
zawracane zgodnie z wyszczególnionym reŜimem do Osadnika wstępnego z 
regulowanym systemem pomp odwodniających umoŜliwiającymi na pełne i 
kontrolowane wypróŜnianie zbiornika wraz z wykonywaniem pomiarów. 
PoniewaŜ wymienione powyŜej wymagania są jasne, proszę o wytłumaczenie co 
oznacza sformułowanie: dopuszcza "takie rozwiązanie" w odpowiedzi Zamawiającego 
na pyt. 81z 17.03.2008 SPZ.341/8-FS/07/08. Czy to oznacza, Ŝe Wykonawca moŜe 
dostarczyć inny projekt niezgodny z wymienionymi powyŜej wymaganiami, aby 
zredukować koszty, tzn. konstrukcja nadziemna napełniana pompami, ziemny staw 
osadowy, itp.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający precyzuje wcześniejszą odpowiedź z dnia 17.03.2008 (pytanie nr 81): 
Dopuszczenie innych rozwiązań nie zwalnia Wykonawcy z zachowania 
Wymagań Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych (pkt. 2.5 PFU) oraz 
warunków Wykazu Gwarancji  podanych w punkcie 1.1.2 PFU.  

8. W adnotacji do Części I Instrukcje dla Wykonawców Klauzula 24. 5, proszę o 
wyjaśnienie, czy w przypadku Konsorcjum składającego się z Wykonawcy miejscowego 
i zagranicznego, będzie ono potraktowane jako konsorcjum zagraniczne czy miejscowe 
w sprawach dotyczących podatku VAT. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 25.5 IDW Wykonawca zagraniczny przyjmuję stawkę podatku VAT w 
wysokości 0%, Zamawiający na etapie oceny ofert dokona przeliczenia. JeŜeli 
Wykonawcy złoŜą ofertę w konsorcjum, a liderem konsorcjum będzie podmiot krajowy 
to do obliczenia ceny ofertowej naleŜy przyjąć stawki VAT zgodnie z obowiązującym 
prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Modyfikacja SIWZ cz. I pkt 8; usuwanie wad nieistotnych w ciągu 7 dni – czy 
Zamawiający akceptuje usunięcie wad w terminie ustalonym z Wykonawcą, 
uwzględniającym moŜliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  pozostawia zapis bez zmian. 

10. Modyfikacja, Umowa Klauzula 11.10; 36 miesięcy gwarancji od Świadectwa Wykonania 
+ 36 miesięcy realizacji + 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad: 
(1) w związku z bardzo długim okresem gwarancji oraz koniecznością wystawienia 

gwarancji naleŜytego wykonania umowy o okresie waŜności powyŜej 5 lat, czy 
Zamawiający zgadza się, Ŝe zostanie wystawiona gwarancja z maksymalnym 5-
letnim okresem waŜności wraz ze zobowiązaniem, Ŝe przed upływem terminu jej 
waŜności zostanie wystawiona następna gwarancja? 

Odpowiedź: 
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Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
(2) czy Zamawiający zgadza się na wystawienie oddzielnych gwarancji na okres 

realizacji oraz okres gwarancyjny?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie gwarancji naleŜytego wykonania z 
podziałem na okres realizacji i okres gwarancji. 

11. SIWZ cz III. PFU – część opisowa (1/2) punkt 1.2.3. Charakterystyka ścieków i osadów  
(str. 26). UWAGA: „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.” 
Zamawiający z jednej strony uwzględnia procedurę wprowadzania zamian (klauzula 
13.3) i dopuszcza ewentualne zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej a 
jednocześnie powyŜszym zapisem wyklucza moŜliwość zmian w przypadku rozbieŜności 
w bilansie stęŜeń zanieczyszczeń ściekowych i bilansie osadów.  Te dane mają kluczowe 
znaczenie dla oferentów przy doborze urządzeń (wielkości obiektów) a tym samym ich 
kosztach przyjętych na etapie składania ofert i budowie kwoty kontraktowej. Prosimy o 
wykreślenie zdania „Wykonawca nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z rozbieŜności w bilansie stęŜeń zanieczyszczeń ściekowych i w bilansie 
osadów”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzania zmian na mocy kl. 13, lecz 
Zamawiający nie wypowiada się w kwestii zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
co regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, które stanowią dokument 
obowiązujący w kwestiach nieobjętych umową i prawem PZP. Jednocześnie 
Zamawiający zwraca uwagę, iŜ w jego interpretacji roszczenie jest zdefiniowane jako 
odrębna procedura w stosunku do wprowadzania zmian, co odpowiednio opisują kl. 20 
oraz 13 Warunków Kontraktu. Ostatecznie i w związku z powyŜszym Zamawiający nie 
przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

12. Z uwagi na nieprecyzyjną odpowiedź na pytanie nr 58 z dnia 14.04.2008 r. ponownie 
prosimy o jednoznaczne potwierdzenie jak Zamawiający przewiduje kompleksową 
modernizację istniejących obiektów z rozbudową gospodarki osadowej (dodatkowe 
urządzenia) przy zobowiązaniu wykonawców aby w wyniku modernizacji nie 
przekroczyć parametru 2x650 KW. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Programu – Funkcjonalno – UŜytkowego i pozostawia 
Wykonawcy swobodę w kształtowaniu oferty, która winna wypełniać wszelkie wymogi, 
jakie na wykonawcę nakłada PZP. 

13. Czy zamawiający dysponuje własnymi obliczeniami bilansu mocy „po modernizacji”, 
które gwarantują utrzymanie parametru 2X650 KW. Jeśli tak to prosimy o ich 
udostępnienie. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dysponuje obliczeniami bilansu mocy po modernizacji i pozostaje 
jednocześnie na stanowisku, iŜ ostateczny kształt bilansu zaleŜy od doborów 
technologii i urządzeń, jakie przeprowadzi Wykonawca na mocy kl. 5 i innych. 

14. Prosimy o wyjaśnienie czy parametr określany jako 2 x 650kW naleŜy traktować jako 
parametr gwarancyjny (punkt 2.3.15, tabela 9, L.p. 4), Jakimi konsekwencjami będzie 
skutowało przekroczenie tego parametru? 
Odpowiedź: 
Parametry gwarancyjne podano w punkcie 1.1.2 PFU (tabela 1). Wszelkie 
konsekwencje związane z niewypełnieniem przez Wykonawcę postanowień Kontraktu 
są precyzyjnie opisane w SIWZ. 

15. Mając na uwadze zapisy zawarte w PF-U, punkt 1.4.24., podpunkt (e) „Dla kaŜdego z 
reaktorów zastosować po jednym analizatorze azotu amonowego…” oraz w dalszej 
części tego punktu na str. 110 
„Wykonanie instalacji ciągłego pomiaru następujących parametrów: 
- azot azotanowy (wg uzgodnienia na etapie projektowania), 
- azot azotynowy (wg uzgodnienia na etapie projektowania), 
- amoniak (wg uzgodnienia na etapie projektowania), 
- fosforany (wg uzgodnienia na etapie projektowania)”; 
prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający przewiduje negocjacje z wykonawcą i 
ewentualną zmianę wynagrodzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
w związku z zapisem „wg uzgodnienia na etapie projektowania”, jeśli nie to prosimy o 
prosimy o jednoznaczne podanie, które analizatory, ich liczbę i gdzie powinny być 
zlokalizowane. Jest to niezbędne dla pełnej wyceny tego systemu na etapie składania 
ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje negocjacji  z Wykonawcą na temat zmiany wynagrodzenia  
z powodu uzgodnień, jakie będą czynione na etapie projektowania. Zamawiający 
zwraca uwagę, iŜ takiemu uzgodnieniu ma podlegać całość Dokumentów Wykonawcy 
opracowanych na mocy kl. 5, a uzgodnienia w zakresie lokalizacji sond pomiarowych 
będą uzgodnieniem, w którym Zamawiający nie będzie naruszał kompetencji 
wykonawcy oraz jego praw wynikających z Kontraktu. Zamawiający nie dysponuje na 
tym etapie wiedzą, która pozwoli spełnić oczekiwanie Wykonawcy, poniewaŜ wiedzę 
taką Zamawiający nabędzie po ocenie dokumentów, jakie Wykonawca przygotuje w 
ramach Kontraktu (zaprojektuj i zbuduj). 

16. JeŜeli projekt Wykonawcy będzie przewidywał zainstalowanie nowej stacji 
transformatorowej dla nowoprojektowanych obiektów naleŜy tam równieŜ zainstalować 
rozdzielnicę SN-15kV, czy Zamawiający dopuszcza bezpośrednie zasilenie 
transformatorów z pól odpływowych zlokalizowanych w głównej rozdzielni SN-15kV? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza bezpośrednie zasilenie transformatorów z pól 
odpływowych. 

17. W związku z ponad dwumiesięczną zwłoką w udzieleniu odpowiedzi odnośnie 
dostępności istotnej do przygotowania oferty dokumentacji technicznej (odpowiedź 
zamawiającego nr 57 z dnia 14.04.2008 r. na pytanie zadane w dniu 01.02.2008r.) 
prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.05.2008r. Dodatkowy czas na 
przygotowanie oferty jest niezbędny do zapoznania się z dokumentacją i jej 
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uwzględnienia w ofercie. Jednocześnie prosimy o wyznaczenie daty wizji lokalnej na 
oczyszczalni celem zapoznania się z dokumentacją. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uznaje  wyznaczony termin na składanie  i otwarcie ofert  jako 
wystarczający do sporządzenia oferty.  

18. Zgodnie z zapisem 1.4.18a SIWZ „Zamawiający opróŜni WKF zgodnie z instrukcją 
opróŜnienia WKF opracowaną przez Wykonawcę w ramach zadania” 
a) Czy urządzenie do odwadniania osadu jakim dysponuje Zamawiający jest sprawne 

i jaka jest wydajność przedmiotowego urządzenia? Jaki będzie czas opróŜnienia i 
odwodnienia osadu znajdującego się w WKF? 

 
Odpowiedź: 
   

Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykorzystania istniejącego urządzenia do 
odwadniania osadów, w celu odwodnienia zawartości komory WKF, pod 
warunkiem zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w tym okresie, co będzie 
wynikało z Programu przedstawionego na mocy kl. 8.3 WK. Urządzenie do 
odwadniania osadów o wydajność 8-10m3/h jest urządzeniem mocno 
wyeksploatowanym o duŜej awaryjności. Wykorzystanie w/w urządzenia do 
odwodnienia ZKF moŜe okazać się niemoŜliwe. W związku z powyŜszym 
Zamawiający nie moŜe określić czasu opróŜnienia i odwodnienia osadu 
znajdującego się w ZKF. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza jednak odwadniania osadu usuwanego z komory 
na urządzeniu, jakie Wykonawca dostarczy w ramach Kontraktu 
b) Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wypoŜyczenia innego urządzenia   

do odwadniania osadu w przypadku awarii istniejącego urządzenia? 
  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wypoŜyczenia innego urządzenia do odwadniania 
osadu, ale tylko w przypadku gdy remont istniejącego nie będzie moŜliwy. 
  
W przypadku awarii urządzenia Zamawiający zabezpieczy działania mające na celu 
doprowadzić do terminowego przekazania wykonawcy frontu robót.  
c) Kto będzie ponosił koszty odwadniania i utylizacji osadu związane z bieŜącą pracą 

oczyszczalni w trakcie trwania kontraktu. 
Odpowiedź: 
Koszty eksploatacyjne wynikające z obowiązku odbioru i oczyszczania ścieków ponosi 
jednostka pobierająca opłaty od mieszkańców, na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 
W tym przypadku jednostką taką jest spółka wodno-kanalizacyjna Zamawiającego. 
Wyjątek stanowią Próby zdefiniowane w Kontrakcie, rozliczane wg zasad opisanych w 
PFU. 
 

19. W odpowiedziach z dnia 5.03.2008  odp. nr 66 jest napisane Ilość osadów 
znajdujących się obecnie w komorach OBF wynosi ok. 28700m3, na poletkach 
osadowych ok. 10 800m3, a w ZKF 6000m3. 
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 Prosimy o odpowiedź, czy w chwili obecnej ilość osadu jest taka sama, jaka była 
podana w odpowiedziach z dnia 5.03.2008 r.? Jeśli nie, to prosimy Zamawiającego o 
podanie aktualnych ilości osadów. 
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość dopłaty do prac związanych z usunięciem i 
utylizacją osadu w trakcie realizacji kontraktu w przypadku gdy ilość osadu będzie 
odbiegała od ilości podanej w odpowiedziach ? 
PowyŜsze wynika z codziennej pracy oczyszczalni , która generuje produkcję osadu z 
WKFZ na poziomie ok. 20 ton/ dobę. Co Zamawiający zamierza zrobić z tym osadem w 
okresie likwidacji OBF i poletek osadowych ? 
Odpowiedź: 
Ilość osadów znajdujących  się obecnie w OBF wynosi około 40 000 m3, na poletkach 
osadowych około 10 800 m3,  w ZKF 6 000 m3. W przypadku, gdy ilość osadu będzie 
większa od ilości aktualnie podanej koszty prac związanych z usunięciem i utylizacją 
osadów pokryje Zamawiający (spółka wodno-kanalizacyjna Zamawiającego). 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ustalenia harmonogramu realizacji zadania w 
sposób  umoŜliwiający odwadnianie osadów z codziennej eksploatacji na nowej stacji 
odwadniania osadów. 
 
 
 
 
 


