
 

GZK-POIS.27.02.2020 Sochocin,4 września 2020 

 

Wykonawcy 

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. 

Sochocin ”. 

 

 W związku ze złożonymi  pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na 

niżej wymienione pytania: 

 

1. W związku z faktem iż wymogów Zamawiającego dotyczących modułów 
membranowych, opisanych m.in. w OPZ pkt. 4.3.2 nie spełnia w pełni żaden z 
producentów modułów membranowych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 
możliwości zastosowania membran ultrafiltracyjnych kapilarnych o nominalnej 
wielkości porów 0,04 µm z włóknami wzmocnionymi strukturą nośną z poliestru lub 
nylonu i pokrytych najlepszym dostępnym materiałem membranowym PVDF. 
Zastosowanie membran ultrafiltracyjnych pozwoli m.in. na uzyskanie ścieków 
oczyszczonych o zdecydowanie lepszych parametrach, pozbawionych wirusów, 
bakterii Escherichia Coli (występujących w wielkości od 0,2 do 10µm), co w 
przyszłości może okazać się niezbędne w myśl zaostrzających się ciągle przepisów i 
wymagań stawianych parametrom ścieków oczyszczonych oraz zapewniających 
zmniejszenie ryzyka całkowitego, nieodwracalnego zatkania membrany 
(charakterystycznego dla modułów mikrofiltracyjnych) zapewniając dłuższą 
żywotność samej membrany. 
 

Odpowiedź: Zamawiający Dopuszcza. 

 

 

2. Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga wykonania retencyjnego zbiornika 
wyrównawczego, co nie znajduje odzwierciedlenia w załączonej do przetargu 
dokumentacji tj. planu zagospodarowania, schematów itp., rysunków szczegółowych. 
Zgodnie z powyższym prosimy o potwierdzenie iż Wykonawca ma wykonać ww. 
zbiornik oraz potwierdzenie iż zamierzenie wykonania ww. zbiornika zawarte zostało 
w uzyskanych przez Zamawiającego zgodach administracyjnych. 

 

Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność wykonania zbiornika, zaś obowiązek uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych leży po stronie wykonawcy. 



 

3. W nawiązaniu do poprzedniego pytania oraz założenia, że zbiornik wyrównawczy 
uwzględniać ma uśrednienie ścieków dowożonych, zwracamy się z prośbą o 
określenie dokładnej ilości dziennej ścieków dowożonych, pojemności taboru 
asenizacyjnego dokonującego zrzutów oraz częstotliwości odbioru ścieków 
dowożonych. Podane informacje są niezbędne do określenia odpowiedniej kubatury 
czynnej zbiornika. 

 

Odpowiedź: Pojemność taboru asenizacyjnego wynosi od 2 do 15 m3. Ilość ścieków dowożonych w 

ciągu doby wynosi 50 m3 (średnia z całego roku). 

 

4. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy zgodnie z OPZ wykonać układ 
agregatu prądotwórczego który nie został ujęty w zakresie opisanym w SIWZ oraz 
czy uzyskane przez Zamawiającego decyzje administracyjne zakładały wykonanie 
ww. obiektu jak również silosu na wapno o pojemności 10m3. 
 

Odpowiedź: Informujemy, iż należy zgodnie z OPZ wykonać układ agregatu prądotwórczego. 

Decyzje administracyjne zaś leżą po stronie wykonawcy. 

 

5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż część socjalna oczyszczalni ścieków w 
tym m.in. budynek socjalno-techniczny nie jest objęty zakresem niniejszej inwestycji. 

 

Odpowiedź: Część socjalna oczyszczalni ścieków nie jest objęty zakresem niniejszej inwestycji. 

 

6. W związku z rozbieżnościami w zapisach SIWZ, OPZ i PFU zwracamy się z prośbą o 
jednoznaczne wyjaśnienie zakresu prac wymaganych dla obiektów/elementów 
istniejących tj. informacji które obiekty i w jakim zakresie mają zostać 
zmodernizowane, wyłączone z eksploatacji lub zlikwidowane. W przypadku 
konieczności likwidacji elementów/obiektów prosimy o informację po czyjej stronie 
będzie usunięcie i zagospodarowanie zalegającego w obiektach osadu i innych 
nieczystości. 

 

Odpowiedź: Jeżeli gdziekolwiek pojawią się rozbieżności pomiędzy treścią Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, a zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie zbiorników technologicznych (membran, 
permeatu) z tworzyw sztucznych lub stalowych, zabezpieczonych odpowiednimi 
powłokami? 

 



Odpowiedź: Dopuszczamy wykonanie zbiorników technologicznych z tworzyw sztucznych oraz 

materiałów kwasoodpornych. 

 

8. W ramach zadania należy wykonać plac składowy osadu, dla którego wymogi zostały 
opisane jedynie w PFU pkt. 4.4. "Przewiduje się, że odwodniony mechanicznie 
składowany będzie na zadaszonym placu składowym o powierzchni około 250 m2." 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie bardziej szczegółowych 
wymogów dla placu składowego oraz określenia wytycznych pozwalających na 
odpowiednie określenie wymaganej kubatury składowej np. wymagany czas 
składowania osadu i zakładana ilość dobowa osadu odwodnionego. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

9. W związku z rozbieżnościami w zapisach dotyczącymi układu wstępnego 
oczyszczania ścieków prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego zakresu prac 
w zakresie istniejących krat i piaskownika. Dodatkowo prosimy o weryfikację założeń 
technologicznych w zakresie samego piaskownika. Producenci membran jako wymóg 
udzielenia i utrzymania gwarancji stawiają zastosowanie m.in. układu wstępnego 
oczyszczania ścieków z systemem usuwania tłuszczu, np. w postaci piaskownika 
napowietrzanego oraz układu separacji i usuwania tłuszczu. Zastosowanie 
konwencjonalnego piaskownika bez systemu usuwania tłuszczu, może powodować 
wystąpienie problemów eksploatacyjnych w zakresie układu membranowego i 
uniemożliwi uzyskanie wymaganej SIWZ gwarancji dla membran. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ należy wykonać nowy układ mechaniczny oczyszczania ścieków 

dostosowany do technologii oczyszczania ścieków z układem membranowym. 

 

10. W związku z zapisami PFU 2.3.5.5. dot. odwodnienia terenu i istniejącego 
powierzchniowego lub podziemnego systemu odwaniającego prosimy o informację 
czy ww. system odwonienia znajduje się na terenie przedmiotowej inwestycji, a w 
przypadku odpowiedzi potwierdzającej również o informację na temat jego zakresu 

 

Odpowiedź: Teren przedmiotowej inwestycji nie ma systemu odwodnienia. 

 

11. Zwracamy się z prośbą o weryfikację rozbieżności dotyczących wymagań stawianych 
dmuchawom: zgodnie z PFU pkt. 4.3.2 dmuchawy mają zostać wyposażone w panel 
elektryczny (sterowanie) wbudowany w osłonę dźwiękoszczelną - jednocześnie w 
PFU pkt. 2.14.2.24 nie dopuszcza się sprężarek ze zintegrowanymi układami 
sterowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. 



 

12. Ze względu na brak szczegółowych informacji zwracamy się z prośbą o określenie 
ilości, typów i miejsc montażu urządzeń pomiarowych w ramach AKPiA. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

13. Prosimy o określenie zakresu dróg, chodników i placów wymaganych do wykonania. 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

14. Wnosimy o zmianę bądź rezygnację z kryterium oceny ofert nr 2 "Okres gwarancji 
trwałości i sprawności membran" - wymóg spełnienia nawet 6 lat jest niemożliwy do 
spełnienia przez Wykonawców, ponieważ producenci membran nie składają ofert z 
ww. warunkami, gdyż na trwałość i sprawność membran wpływa wiele czynników, w 
tym głównie jakość ścieków surowych oraz poprawność eksploatacji oczyszczalni, na 
co ani producent membran ani potencjalny Wykonawca nie ma wpływu. Ww. 
kryterium byłoby do spełnienia jedynie przy bardzo zaostrzonych warunkach obsługi 
membran oraz posiadaniu szczegółowych badań ścieków pod względem m.in. 
zanieczyszczeń typowych dla ścieków przemysłowych, tłuszczy, silikonów, 
detergentów itp. jak również zapewnienia nie występowania ich w nadmiarze przez 
cały okres gwarancji. Producent membran byłby w stanie zagwarantować ww. 
kryterium jedynie przy określeniu wygórowanych wytycznych eksploatacyjnych, 
których Zamawiający w rzeczywistości nie byłby w stanie spełnić, co skutkowałoby 
ostatecznie utratą gwarancji producenta membran. 

 

Odpowiedź: Podtrzymujemy kryterium w postaci określonej w SIWZ. 

 

15. Zwracamy się z prośbą o określenie temperatury ścieków zakładanej do doboru 
membran. Brak podania temperatury uniemożliwia spełnienie kryterium oceny ofert, 
gdyż niemożliwym będzie uzyskanie parametrów wydajnościowych np. w temp. 0°C. 
Najczęściej przyjmowaną temperaturą do doboru membran jest temp. ok. 12°C. 

 

Odpowiedź: Temperatura ścieków jest zmienna i nie jest możliwe podanie jej w uśrednionej 

wartości. 

 

16. Zgodnie z OPZ pkt. 2.1 Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej uwzględnić 
ma również zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z rozbudową 
istniejącej kanalizacji sanitarnej Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o 
informację czy Wykonawca ma sporządzić dokumentację oczyszczalni ścieków o 
zwiększonej wydajności 350m3/d, ale wykonać jedynie roboty budowlane dla 
oczyszczalni ścieków o wydajności 230m3/d?. W przypadku potwierdzenia prosimy o 



informację czy ww. założenia dot. zaprojektowanie oczyszczalni o zwiększonej 
wydajności znajdują odzwierciedlenie w uzyskanych przez Zamawiającego decyzjach 
administracyjnych 
 

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 

 

17. Zgodnie z wymogami SIWZ, które powołuje się na aktualne pozwolenie 
wodnoprawne, oczyszczalnia gwarantować ma uzyskanie odpowiednich parametrów 
ścieków oczyszczonych w zakresie BZT5, ChZT bez konieczności gwarancji 
usuwania substancji biogennych tj. azotu i fosforu. W związku z powyższym prosimy 
o potwierdzenie możliwości przyjęcia w ramach reaktora biologicznego jedynie 
komory napowietrzanej. 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

18. W związku z rozbieżnymi zapisami, prosimy o informację jaką zdolność kredytową 
powinien posiadać Wykonawca? Zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu (Ogłoszenie 
nr 575318-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.) pkt III.1.2 - 2.500.000 zł, zaś pkt III.5.1 ppkt c 
- 1.500.000 zł 
 

Odpowiedź: Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową na poziomie 2 500 000 zł. 

 

19. SIWZ pkt 15.2 ppkt b) - Zamawiający umieścił zapis "wypełniony Formularz Kryterium 
oceny ofert - Doświadczenie projektanta technologa (wzór formularza stanowi 
Załącznik nr 3 do Części 1 SIWZ)", tymczasem dokument "KRYTERIUM nr 3 -  
Doświadczenie projektanta technologa" stanowi Załącznik nr 1.2, zaś Załącznikiem nr 3 
jest "ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia". Wobec powyższych 
nieścisłości prosimy o wyjaśnienie, który dokument Wykonawca ma załączyć do oferty? 
 
Odpowiedź: wyjaśniono w modyfikacji treści SIWZ 
 

20. SIWZ pkt 15.3 ppkt a) - Zamawiający umieścił zapis "Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. 9.6 dotyczące Wykonawcy oraz podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, sporządzone według. wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1.2 do Części 1 SIWZ", tymczasem przywołany Załącznik o numerze 1.2 dotyczy 
"KRYTERIUM nr 3 -  Doświadczenie projektanta technologa", zaś "ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia" jest Załącznikiem nr 3. Wobec powyższych 
nieścisłości prosimy o wyjaśnienie, który dokument Wykonawca ma załączyć do 
oferty? 
 
Odpowiedź: wyjaśniono w modyfikacji treści SIWZ 
 

21. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienia sposobu obliczenia kryterium "Moc elektryczna 
zainstalowanych urządzeń technologicznych". Zgodnie z opisem Wykonawca ma 
przedstawić wielkość "mocy" (Emin - zainstalowana moc, Eo - zapotrzebowanie mocy 
oczyszczalni ścieków jako całość podane w ofercie), tymczasem zapisana jednostka 



"kWh" sugeruje, że Zamawiającemu chodziło o energię. Ponadto prosimy o podanie 
w którym miejscu Wykonawca ma podać powyższe wartości? W formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 1) Zamawiający nie przeznaczył miejsca na wpisanie 
powyższych wartości, jedynie w pkt. 8 niniejszego formularza jest możliwość 
zaznaczenia zakresu (ppkt 1: 80 kWh-90 kWh, ppkt 2: 70 kWh-80 kWh, ppkt 3: 60 
kWh-70 kWh), który w kontekście wstawienia do wzoru pozwalającego obliczyć 
kryterium nie pozwoli Zamawiającemu na przydzielenie Wykonawcy punktów. 
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie tego kryterium, 

wyjaśnienie znaczeń poszczególnych symboli wzoru oraz wskazanie miejsca, w 

którym Wykonawca ma wpisać poszczególne wartości. 

 

Odpowiedź: Warunki SIWZ zostaną zaktualizowane w zakresie tego punktu. Modyfikacji 

ulegnie formularz ofertowy.  

 

22. W związku z zapisami SIWZ pkt. 6.1 ppkt a) oraz Umowy pkt 3.1 ppkt a), dotyczącymi 
wymogu wykonania projektu budowlanego w okresie 3 miesięcy prosimy o 
wydłużenie tego okresu do 7 miesięcy. Pragniemy zwrócić uwagę, że dla osiągnięcia 
celu jakim jest projekt budowlany najpierw trzeba zrobić wstępne założenia, 
sprawdzenia i obliczenia (6 tygodni), koncepcja (4 tygodnie), pozyskanie 
szczegółowych danych do projektowania od dostawców urządzeń (4 tygodnie), 
stworzenie wytycznych branżowych i projektu wstępnego (4 tygodnie), projekt 
budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami międzybranżowymi (8 tygodni), 
uzgodnienia wykonanego projektu budowlanego z instytucjami zewnętrznymi (2 
tygodnie). Z powyższych obliczeń wynika, że czas niezbędny dla wykonania projektu 
budowlanego wynosi 7 miesięcy (6+4+4+4+8+2=28 tygodni), oczywiście zakładając, 
że posiadane przez Zamawiającego dokumenty (m. in. decyzja środowiskowa, wypis i 
wyrys z planu, decyzja pozwolenia wodnoprawnego) nie będą wymagały 
przeprowadzenia procedury zmiany. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie 
czasu na "wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę" do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania projektu budowlanego z 3 do 4 miesięcy. 

 

23. W związku z zapisami SIWZ pkt. 6.1 ppkt c) oraz Umowy pkt 3.1 ppkt c), dotyczącymi 
wymogu wykonania projektów wykonawczych, projektu technologicznego, 
specyfikacji, PZJ, BIOZ w okresie 6 miesięcy, prosimy o wydłużenie tego czasu do 10 
miesięcy. Pragniemy zwrócić uwagę, że projekty wykonawcze są uszczegółowieniem 
projektów budowlanych, wobec czego ich realizację, jak i pozostałych dokumentów 
można rozpocząć dopiero po wykonaniu projektu budowlanego, zakładając zgodnie z 
poprzednim punktem czas na wykonanie projektu budowlanego 7 miesięcy, a 
następnie projektu wykonawczego 3 miesiące, termin w którym można wykonać 
projekt wykonawczy wynosi 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. W związku 
z powyższym prosimy o wydłużenie czasu na "wykonanie projektów wykonawczych, 
projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Programu Zapewnienia Jakości" do 10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. 

 



Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania projektów wykonawczych, projektu 

technologicznego, specyfikacji, PZJ, BIOZ z 6 miesięcy na 7 miesięcy. 

 

24. W nawiązaniu do zapisów SIWZ dotyczących serwisowania i gwarancji, Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca ponosił ww. koszty przeglądów gwarancyjnych 
niezbędnych do utrzymania gwarancji na zamontowane urządzenia w okresie 
gwarancji i rękojmi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad 
udzielania dofinansowania, nie dopuszcza się ujmowania w wartości inwestycji 
bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów 
szybkozużywających się, eksploatacyjnych w tym także oleje, smary, uszczelki). W 
związku z powyższym oraz w związku z rozbieżnościami zapisów w dokumentacji 
projektowej prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie inwestycji Wykonawca ma ująć 
koszt przeglądów gwarancyjnych obejmujących tylko i wyłącznie koszty związane z 
wykonywaniem tych przeglądów (tj. koszty transportu, koszty pracy serwisantów itp.), 
zaś pozostałe koszty ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

25. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów (w tym m. in. decyzji 
środowiskowej, wypisu i wyrysu z planu dla przedmiotowej inwestycji, operatu 
wodnoprawnego, decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie  ścieków) 
opisanych w OPZ pkt. 3.4 Posiadane przez Zamawiającego opracowania i 
dokumenty. Weryfikacja posiadanych dokumentów jest niezbędna do określenia 
zgodności inwestycji z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Dodatkowo 
zwracamy się z prośbą o interpretację zapisu pkt. 2.3. OPZ - Ilość ścieków 
oczyszczonych jakie będą odprowadzane po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 
ścieków powinna być zgodna z warunkami przywołanego powyżej pozwolenia 
wodno-prawnego. 

 

Odpowiedź: Dysponujemy wspomnianymi dokumentami, do wglądu w siedzibie zamawiającego. 

 
26. Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

na istniejący wylot, którym ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do odbiornika 
 

Odpowiedź: Dysponujemy wspomnianymi dokumentami, do wglądu w siedzibie zamawiającego. 

 
27.  W związku z brakiem bardzo istotnych załączników (decyzja środowiskowa, wypis i 

wyrys z planu, operat wodnoprawny, decyzje pozwolenia wodnoprawnego), a także 
bardzo krótkim czasem, jaki Zamawiający wyznaczył na procedurę przetargową, 
zwracamy się prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 1 miesiąc. 
Nasz Wniosek wynika ze stopnia skomplikowania technicznego inwestycji oraz faktu, 
że przetarg jest procedowany w czasie sezonu urlopowego, co skutkuje wydłużeniem 
okresu w którym Wykonawca jest w stanie pozyskać oferty na dostawę urządzeń. Nie 
bez znaczenia pozostaje również fakt nadal trwającej pandemii (wielu pracowników 
firm dostarczających urządzenia w Polsce i za granicą, a także ewentualnych  



 
 


