
 

 

 
PI/DF/2019          Słupsk, dnia 19.04.2019 r. 

     
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż 
wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania 
sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” – sprawa nr 02/PI/2019. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:   
 
Pytanie nr 1: 
Będąc zainteresowanym w udziale w przetargu „Dostawa i montaż wyposażenia 
technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora 
biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia 
deamonifikacji odcieków” – sprawa nr 02/PI/2019, na zasadzie art. 38 ust. 1 pzp prosimy o 
wyjaśnienie treści SIWZ zawartej w IDW (str. 4), zgodnie z którym:  
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, że wykonał w okresie 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: 

 dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji przeznaczonych do 
usuwania azotu w technologii deamonifikacji, o wydajności usuwania azotu 
minimum 300 kgN/dobę, w komunalnej oczyszczalni ścieków.” 

Pragniemy złożyć ofertę konkurencyjną zarówno w aspekcie technicznym jak i kosztowym, 
niestety po dogłębnej analizie rynku który Państwo postawiliście jest nie do spełnienia dla 
wielu zainteresowanych firm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie referencji z 
oczyszczalni ścieków przemysłowych i w konsekwencji nadanie tej części specyfikacji 
następującego brzmienia: 
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, że wykonał w okresie 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: 

 dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji przeznaczonych do 
usuwania azotu w technologii deamonifikacji, o wydajności usuwania azotu 
minimum 200 kgN/dobę, w komunalnej lub przemysłowej oczyszczalni 
ścieków.” 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi z dnia 23.03.2019 r. zmienił warunek 
udziału w postępowaniu wykazania się wiedzą i doświadczeniem na następujący: 

 dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji przeznaczonych do 
usuwania azotu z odcieków pochodzących z odwadniania przefermentowanych 
osadów ściekowych, w technologii deamonifikacji, o wydajności usuwania 
azotu minimum 300 kgN/dobę. 

Zamawiający podtrzymuje powyższy warunek udziału w postępowaniu. 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ 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 
19.04.2019 r.          
 


