
 

 

PI/DF/2018          Słupsk, dnia 03.01.2018 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: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ: 
W zawiązku odpowiedziami z dnia 02.01.18 oraz z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi: 

1. Szerokości reaktorów wynoszącej 5,5m. 
2. Odległości planowanej instalacji od istniejącej wiaty kompostowni równej 11. 

 oraz domiarów z przekazanej przez Zamawiającego mapy, z której to wynika że odległość 
kolektora ściekowego ks800 od wiaty wynosi 40,9m, prosimy o wyjaśnienie czy w ramach Zadania 
Wykonawca powinien zrealizować przebudowę wyżej wymienionego kolektora. Szerokość 
zabudowy instalacji (5 komór o szerokości 5,5m oraz grubości ściany ok. 0,3m) oraz wymaganej 
odległości od wiaty (11m) powodują występowanie kolizji z wyżej wymienionym kolektorem. 
Odp.: Zgodnie z WZ i wcześniej udzielanymi odpowiedziami Zamawiający podtrzymuje 
wymóg zachowania odległości min. 11 m nowych obiektów od istniejącej hali kompostowni. 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z WZ wskazana przez Zamawiającego propozycja 
lokalizacji nie jest wiążąca dla Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 
koszty wynikające z lokalizacji zaoferowanego przez siebie rozwiązania techniczno-
technologicznego, w tym także koszty przebudowy istniejącej infrastruktury będącej w 
kolizji z projektowanymi obiektami lub instalacjami. W przypadku konieczności przebudowy 
istniejącego kolektora ściekowego wykonanego z rur żeliwnych o średnicy 800mm, 
Zamawiający zapewni na niezbędny do przebudowy czas, możliwość wyłączenia rurociągu z 
eksploatacji, ze względu na dysponowaniem drugim, równoległym rurociągiem o średnicy 
600mm.   

Pytanie nr 2: 
Jakie jest ciśnienie w sieci wody technologicznej i wody pitnej w okolicach punktu włączenia 
zaznaczonego na mapie? 
Odp.: Ciśnienie w instalacji wody technologicznej wynosi od 5 do 6 bar, natomiast w 
instalacji wody pitnej około 4 bar. 

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 
03.01.2018 r.      

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

