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PI/DF/2017          Słupsk, dnia 13.12.2017 r. 
 
 

     
Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji 
suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w 
tym  zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i 
kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017. 
 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
Zgodnie z PFu Zamawiający wymaga rozdzielenia strumieni odpadów „brudnych” i 
„czystych” i rozróżnia metody postępowania z tymi strumieniami. Ma to na celu 
zabezpieczenie przed powstaniem kompostu nie spełniającego wymagań i 
zanieczyszczonego metalami ciężkimi. W opinii Wykonawcy, jeśli taki jest cel 
Zamawiającego, konieczne jest rozdzielenie strumieni perkolatu, a  co za tym idzie 
wykonanie niezależnych zbiorników na perkolat oraz niezależnych instalacji zraszania, tak 
aby perkolat powstający podczas procesu fermentacji „brudnego” odpadu nie mógł 
zanieczyścić odpadów „czystych”. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na koszty 
inwestycyjne niniejszego przedsięwzięcia (szczególnie, że rurociągi technologiczne 
wymagane są ze stali 316L). Prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie czy taka jest intencja 
Zamawiającego i czy Wykonawca ma przewidzieć dwa niezależne systemy perkolacyjne? 
Odp.: Zamawiający potwierdza zapisy zawarte w PFU, zgodnie z którymi należy 
wykonać instalację fermentacji perkolacyjnej, zapewniającej prowadzenie procesu 
strumieni odpadów „brudnych” i „czystych” wskazując różne metody dalszego 
postępowania z tymi strumieniami. Substraty „czyste” po fermentacji i ewentualnym 
wstępnym kompostowaniu zamkniętym w projektowanej instalacji, zostaną poddane 
końcowej higienizacji w istniejącej kompostowni pryzmowej wraz z osadami 
ściekowymi i innymi substratami. Skratki (surowce „brudne”) kierowane do 
fermentacji nie stanowią zagrożenia jakościowego w zakresie PTE (metale ciężkie) i 
OPs (organika niebezpieczna). Przewidziany w PFU proces przetwarzania 
dwustopniowego dla tego strumienia surowców będzie przebiegał jedynie w 
projektowanej instalacji i ostatecznie będzie on przekazywany na składowisko 
odpadów.   
W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego przewidywane jest wykonanie 
jednego układu perkolacyjnego.  
O ile w ocenie Wykonawcy wymagane jest wykonanie niezależnych systemów 
perkolacyjnych, w celu spełnienia wymagań PFU i w kontekście udzielonych 
odpowiedzi, należy je wycenić w ofercie.  
 
Pytanie nr 2: 
W nawiązaniu do pytania nr 1 prosimy o wyjaśnienie czy do fermentacji odpadów „czystych” 
będą dedykowane konkretne komory/tunele czy każdy z tuneli ma służyć zarówno do 
fermentacji odpadów „czystych” jak i „brudnych” 
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Odp.: Zgodnie z zapisami PFU zamawiający wymaga wykonania komór 
fermentacyjnych zapewniających dowolne stosowanie substratów w tunelach 
fermentacyjnych tak dla substratów „czystych” jak i „brudnych”.  
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU punkt  1.8.5 Budynek techniczno-socjalny – zgodnie z 
zapisami przytoczonego punktu należy przewidzieć zaplecze techniczne oraz zaplecze 
socjalne dla pracowników obsługi i dostawców. Prosimy o doprecyzowanie jakie są 
wymagane pomieszczenia oraz ich powierzchnia. 
Odp.: Wymagania dla budynku techniczno-socjalnego określono w PFU w 
szczególności w pkt. 6.1.6. 
 
Pytanie nr 4: 
W punkcie 1.7. PFU Zamawiający określa gwarancje jakościowe dla planowanej instalacji tj. 
m.in. Średnia zawartość metanu z instalacji  - 50% CH4 biogazu. Pragniemy zauważyć, że 
proces produkcji biogazu w ramach jednego cyklu (jednej komory) jest procesem zmiennym 
zarówno w odniesieniu do ilości biogazu jak i jego składu jakościowego. Prosimy o 
doprecyzowanie jak będzie określana średnia zawartość metanu. 
Odp. Zamawiający wykreśla zapis w PFU w pkt. 1.7 o brzmieniu: 

 Średniej zawartości metanu z instalacji 50% CH4 biogazu, 
Intencją Zamawiającego jest, aby biogaz z instalacji kierowany do istniejącej sieci 
biogazowej, nie zawierał mniej niż 50% CH4.  
 
Pytanie nr 5: 
W punkcie 1.7. PFU Zamawiający określa gwarancje jakościowe dla planowanej instalacji tj. 
m.in.AT4 po procesach stabilizacji tlenowej. Wykonawca nie będzie miał wpływu na 
prowadzenie procesu w istniejącej kompostowni. W związku z powyższym nie może 
odpowiadać za parametry jakościowe odpadów po tym procesie. 
Odp. Zamawiający wskazuje, że wymóg określony w pkt. 1.7 PFU dotyczy tylko i 
wyłącznie możliwości osiągnięcia wskazanych parametrów przez projektowaną 
instalację. 
 
Pytanie nr 6: 
Zgodnie z zapisami umowy par 2 ust.8. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził 
szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do 
przygotowania oferty i zawarcia Umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku 
lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wnosimy o wykreślenie tego 
zapisu lub przedłużenie terminu składania ofert min. o 1 miesiąc w celu rzetelnej realizacji 
niniejszego punktu. 
Odp.: W § 2 wzoru umowy Zamawiający wykreśla ust. 8.  
 
Pytanie nr 7: 
Wnosimy o zmianę zapisu par 2 ust. 12 dot. robót dodatkowych:  Robotami dodatkowymi w 
rozumieniu Umowy są roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy nieprzewidziane w projekcie budowlanym, których wykonanie wymaga 
wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane. W świetle powyższego zapisu Zamawiający może na etapie przygotowania 
Projektu Budowlanego zażądać wykonania dodatkowych obiektów, pomimo ich braku w 
PFU, i nie będzie to uznane za roboty dodatkowe. Wnosimy zamiast „projektu budowalnego” 
wprowadzenie zapisu „PFU”. 
Odp.: Zamawiający w § 2 wzoru umowy zmienia ust. 12 na następujący:  
„12. Robotami dodatkowymi w rozumieniu Umowy są roboty budowlano-montażowe  
        wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nieprzewidziane w PFU, których  
        wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian projektu budowlanego  
        w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.” 
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Pytanie nr 8: 
Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z punktem 5 Karty Gwarancyjnej to Wykonawca ponosi 
koszty części zapasowych/zamiennych. 
Odp.: Zgodnie z umową § 18 pkt. 7, koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub koszty wynikające z uszkodzenia 
urządzeń spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, ponosi Zamawiający. 
W okresie gwarancji koszty części zapasowych/zamiennych ponosi Wykonawca.  
 
Pytanie nr 9: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy na etapie składania ofert nie 
są jeszcze znane nazwy podwykonawców, to wystarczające będzie wskazanie w 
Formularzu Oferty pkt. 10 tylko części zamówienia, które Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i tym samym nie uzupełnienie oświadczenia (zał. nr 2) pkt. 4 
dot. podwykonawców, na których zasoby wykonawca się nie powołuje. 
W przypadku postępowań prowadzonych  zgodnie z przepisami ustawy PZP, znajduje to 
potwierdzenie w:  
oświadczeniu JEDZ – Część II, pkt. D dot. Podwykonawstwa: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: 
a także w bieżącym orzecznictwie KIO: sygn. akt KIO 234/17 WYROK z dnia 22 lutego 
2017 r. oraz sygn. akt KIO 192/17 z dnia 13.02.2017 oraz sygn. akt KIO 540/17 z dnia 
12.04.2017. 
Odp.: W Formularzu Oferty, należy podać części zamówienia, które Wykonawca 
zamierza powierzyć Podwykonawcom. Nazwy Podwykonawców, należy podać jeżeli są 
oni znani. 
 
Pytanie nr 10: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 
19.01.2018 r. ze względu na:  
-    konieczność analizy obszernego zakresu dokumentacji przetargowej; 
-   konieczność przygotowania założeń do wyceny w związku z formułą przetargu zaprojektuj  
i wybuduj;  
-    szereg wątpliwości związanych z zapisami PFU; 
-  konieczność przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania 
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia Umowy.  
Odp.: Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert. W związku z tym 
zmianie ulega pkt. 13.1. i 14.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców). 
 
W pkt. 13.1. IDW jest: 
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 
21.12.2017 r. do godz. 10:00. 
W pkt. 13.1. IDW zmienia się: 
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 
19.01.2018 r. do godz. 10:00. 
 
W pkt. 14.1. IDW jest: 
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10:15. 
W pkt. 14.1. IDW zmienia się: 
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:15. 



4 

 

 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.   
 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
13.12.2017 r.          
 

http://www.wodociagi.slupsk.pl/

