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Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 

 
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  

Z DNIA 27.03.2019 R. 
 

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. 

 
 

Zamawiający informuje o dokonaniu sprostowania odpowiedzi na zapytanie nr 14 udzielonej 
w dniu 27.03.2019 r.  
  
Pytanie nr 14: 
Z uwagi na fakt, iż efektem działania procesu deamonifikacji jest redukcja azotu amonowego 
do cząsteczkowej formy azotu gazowego (N2) oraz do azotanów (NO3)  prosimy o zmianę 
wymogu efektu usuwania azotu ogólnego (kgN/d) na wymóg usuwania azotu 
nieorganicznego (kgNnorg/d) w skład którego wchodzą azot amonowy, azot azotanowy i 
azot azotynowy. 
 
Jest:  
Odp.: W dokumentach ochrony środowiska takich jak: Dyrektywa 91/271/EU dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) azot ogólny oznacza azot Kjeldahla + 
azot azotynowy i azotanowy. Z uwagi na powyższe oznaczenie przyjęte w 
dokumentacji jest poprawne i nie ulegnie zmianie. Udział azotu organicznego w 
odcieku nie przekracza 10-15% i nie ma istotnego wpływu na uzyskane wyniki.  
 
Powinno być: 
Odp.: W dokumentach ochrony środowiska takich jak: Dyrektywa 91/271/EU dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) azot ogólny oznacza azot Kjeldahla + 
azot azotynowy i azotanowy. Z uwagi na powyższe oznaczenie przyjęte w 
dokumentacji jest poprawne i nie ulegnie zmianie. Aktualnie udział azotu 
organicznego w odcieku waha się w przedziale 1-3%. 
 
 
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 
01.04.2019 r.          
 

 


