
 

 

PI/DF/2018          Słupsk, dnia 07.03.2018 r. 
   

 
Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 

 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 
dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego 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 03/PI/2018. 
 
 
„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: 
Biorąc pod uwagę złożoność przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie czas potrzebny na 
sporządzenie kompletnej oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu o 14 dni. 
Odp.: Zamawiający w chwili obecnej nie widzi zasadności przedłużenia terminu składania 
ofert.  
 
Pytanie nr 2: 
Zgodnie z pkt. 6.1.2.a) Instrukcji dla Wykonawców w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu należy wykazać się doświadczeniem m.in. w zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji 
stabilizacji beztlenowej oraz instalacji stabilizacji tlenowej. Czy w celu spełnienia powyższego 
warunku Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem w zaprojektowaniu i wykonaniu 
wszystkich elementów instalacji stabilizacji beztlenowej oraz instalacji stabilizacji tlenowej, takich 
jak roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, instalacje i sieci: technologiczne, sanitarne, gazowe, 
grzewcze, wentylacyjne, elektryczne, sterowania i wizualizacji oraz wykonaniu dokumentacji 
projektowej w powyższych branżach? Jeśli nie to w jakim zakresie obiekty referencyjne powinny 
być zaprojektowane i zrealizowane przez Wykonawcę aby spełniły wymagania Zamawiającego w 
zakresie warunków udziału w postępowaniu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania, potwierdzenia doświadczenia w 
zakresie wymaganych technologii i wydajności instalacji bez określania szczegółowo 
elementów zaprojektowanych i wykonanych obiektów referencyjnych. Zamawiający 
wskazuje, że nie zależy mu na ograniczaniu dostępu dla Wykonawców do realizacji 
zamówienia, a wyłącznie na potwierdzeniu posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w 
projektowaniu i wykonaniu instalacji stabilizacji beztlenowej w technologii suchej 
fermentacji perkolacyjnej oraz instalacji stabilizacji tlenowej w technologii z wymuszonym 
napowietrzaniem.  
Pytanie nr 3: 
Czy instalacja stabilizacji beztlenowej przedstawiana przez Wykonawcę jako referencyjna powinna 
przejść minimum jeden cykl procesowy fermentacji suchej perkolacyjnej, tzn. załadunek materiału 
wsadowego do rektorów, przeprowadzenie procesu fermentacji i wyładunek pofermentu z 



 

 

reaktorów? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ, odnoszące się do procesu projektowania i 
wykonania instalacji referencyjnych, których wykonanie potwierdzone jest dokonaniem ich 
odbioru przez Zamawiającego, w związku z tym Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w 
referencji przeprowadzenia procesu w fazie eksploatacyjnej. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
07.03.2018 r.          
 
 

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

