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                         Bełchatów,  dnia  31.05.2016 r.  
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji 

stabilizacji osadów ściekowych  w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych Oczyszczalni ścieków 

w Bełchatowie.”  

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2015  

roku, poz. 2164 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania  
i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  
 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający zaakceptuje zaprojektowanie rozwiązania opcjonalnego do 
standardowej stabilizacji beztlenowej w zamkniętych komorach fermentacyjnych 
mezofilowych, będącej przedmiotem zamówienia, polegającego na zastosowaniu 
niskotemperaturowej hydrolizy osadów ściekowych przed zamkniętymi komorami 
fermentacyjnymi mezofilowymi, jeżeli rozwiązanie to nie wpłynie na zwiększenie kosztów 
inwestycyjnych w porównaniu do standardowej stabilizacji beztlenowej, a dodatkowo 
przyczyni się do zwiększenia redukcji związków organicznych w osadzie przefermentowanym, 
zwiększenia produkcji biogazu i do zmniejszenia oddziaływania odorowego na środowisko?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania polegającego na 
zastosowaniu niskotemperaturowej hydrolizy osadów ściekowych przed zamkniętymi komorami 
fermentacyjnymi. 
 

Pytanie 2: Uprzejmie proszę o zmianę wymagań odnośnie wiedzy i doświadczenia na 
następujące: 
„Pkt 8.1 Siwz. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: 
Minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji 
składającej się co najmniej z: jednej zamkniętej komory fermentacyjnej o objętości nie 
mniejszej niż 1500 m3 wraz ze zbiornikiem biogazu i zespołu kogeneracyjnego o mocy 
elektrycznej nie mniejszej niż 150 kW oraz o mocy cieplnej nie mniejszej niż 170 kW, na którą 
uzyskano pozwolenie na budowę albo 
jedna usługa projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji składającej się 
co najmniej z: jednej zamkniętej komory fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż 1500 m3 
wraz ze zbiornikiem biogazu i jedna usługa projektowej, w ramach której zaprojektowano 
zespół kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 150 kW oraz o mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 170 kW, na którą uzyskano pozwolenie na budowę.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



 
Pytanie 3: : „8.2. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Wymagane jest dysponowanie: 
a) osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej, posiadającą: 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do 
właściwej izby samorządu zawodowego; 
doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert 
minimum jednej usługi projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji 
składającej się co najmniej z: jednej komory fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż  
1500 m3 wraz ze zbiornikiem biogazu i z budowy zespołu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 
nie mniejszej niż 170 kW, na którą uzyskano pozwolenie na budowę; albo 
jedna usługa projektowej, w ramach której zaprojektowano budowę instalacji składającej się 
co najmniej z: jednej zamkniętej komory fermentacyjnej o objętości nie mniejszej niż 1500 m3 
wraz ze zbiornikiem biogazu i jedna usługa projektowej, w ramach której zaprojektowano 
zespół kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 150 kW oraz o mocy cieplnej nie 
mniejszej niż 170 kW, na którą uzyskano pozwolenie na budowę.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 4: „W  dziale 4.1.1 punkt c zamawiający zwalnia wykonawcę z opracowywania 
dokumentacji OOŚ . Prosimy o potwierdzenie tego faktu.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zwalnia Wykonawcę z opracowywania dokumentacji 
OOŚ. 

Pytanie 5: „Po stronie wykonawcy nie jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Prosimy  
o potwierdzenie tego faktu.” 

Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego, z zachowaniem 
postanowień zawartych w punkcie 4.6. SIWZ.  

Pytanie 6: Czy w ramach dokumentacji wykonawca ma obowiązek uzyskać opinię  
w zakresie dostosowania technologii budowy w odniesieniu do szkód górniczych. 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest obowiązek uzyskania wszelkich opinii wymaganych 
prawem i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami punktu 
4.1.1. SIWZ. 

Pytanie 7: Czy zamawiający posiada jakiekolwiek wytyczne co do kierunku rozwiązań 
technologicznych? Czy pozostawia to w gestii projektantów? 

Odpowiedź: Zamawiający umieścił wytyczne w pkt 4 SIWZ. 

Pytanie 8: Jaki okres czasowy przewiduje zamawiający dla uzgodnień koncepcji rozwiązań 
projektowych? 

Odpowiedź: Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionej przez Wykonawcę  koncepcji  
w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania jej Zamawiającemu.  

Pytanie 9: Czy wykonawca w zakresie umowy ma uzyskać warunki, pozwolenie na przyłącze 
do sieci energetycznej układu kogeneracyjnego? 

 Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie  
z zapisami SIWZ pkt 4.1.1. 

 

 

 

 



Pytanie 10: Czy zamawiający przedłuży termin wykonania zadania do 01/12/2016? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Podpisał: 

 

mgr Piotr Kopek – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Wiesława Kuc  - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny 

 


