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         Słupsk, dnia 12.07.2013r. 
 

      
Wykonawcy  

 
  
Dotyczy: post ępowania w trybie negocjacji na budow ę biologicznej   
                     oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Kczewo gmina Kobylnica – sprawa  
                     nr 18/PI/2012. 
 

,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złoŜone 
do przedmiotowego postępowania:  
 
Pytanie nr 1: 
„Ze względu na zagłębienie projektowanej kanalizacji przy ujściu do oczyszczalni zgodnie z 
warunkami zamówienia które będzie na rzędnej ok. 43,00 m npm. a rzędną terenu w tym 
miejscu wynoszącą w przybliŜeniu ok. 47,00 m npm widzimy konieczność posadowienia 
pompowni. 
Czy stanowi ona równieŜ element zamówienia i wykonawca ma ją ująć w swojej ofercie?” 
 
Odp.:  Zamawiaj ący nie dopuszcza budowy pompowni przed oczyszczalni ą ścieków. 
Ścieki do oczyszczalni nale Ŝy doprowadzi ć grawitacyjnie, zgodnie z warunkami 
określonymi w Warunkach Zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: 
„Czy ze względu na opóźnienia wynikające z długich uzgodnień/procedur Inwestor wydłuŜy 
termin przekazania PB jeŜeli dojdzie do opóźnień z powodów na które Wykonawca nie ma 
wpływu.” 
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w Warunkach Zamówienia. 
 
Pytanie nr 3: 
„Czy producent urządzeń musi stosować certyfikat ISO 9001:2008?” 
 
Odp.: Tak, zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w Warunkach Zamówienia. 
 
Pytanie nr 4: 
„Czy oczyszczalnia musi być zgodna z normą dla oczyszczalni przydomowych PN-EN 
12566-3+A1:2009?” 
 
Odp.: Tak, zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w Warunkach Zamówienia: 
„Kompletne urz ądzenia oczyszczalni ścieków musz ą w pełni odpowiada ć normie PN-
EN 12566-3+A1:2009. W przypadku okre ślenia przez Wykonawc ę wielko ści 
oczyszczalni powy Ŝej 50 RLM, dopuszcza si ę zastosowanie minimum dwóch instalacji 
spełniaj ących dla ka Ŝdej pojedynczej instalacji warunki powy Ŝszej normy. Ponadto w 
celu dokonania pełnego przegl ądu stosowanych rozwi ązań dopuszcza si ę złoŜenie 
ofert w oparciu o projekty indywidualne zgodnie z o bowi ązującym prawem. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza zmiany technologii na inn ą niŜ opisan ą w niniejszych 
WZ.” 
 
Pytanie nr 5: 
„Czy dopuszcza się zastosowanie szafy sterowniczej z tworzywa sztucznego?”  
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w Warunkach Zamówienia. 



 2

Pytanie nr 6: 
„Czy dopuszcza się zastosowanie sterownika Unitronics?”  
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w Warunkach Zamówienia. 
 
Pytanie nr 7: 
„Czy dopuszcza się zastosowanie modemu Inventia?” 
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w Warunkach Zamówienia. 
 
Pytanie nr 8: 
„Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia firmy Inventia MT101?.” 
 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w Warunkach Zamówienia. 
 

 
    


