
 

Nr sprawy: IKOŚ. 271.12.2022                                                                          Pleśna 3.08.2022 

Wyjaśnienie treści SWZ  

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Rzuchowej” 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami; 

Pytanie 1. 

Jak interpretować zapis umowy §3 ust. 10 pkt.1 "Suma faktur częściowych nie może łacznie przekroczyć 50% 

ustalonej w §3 ust. 1 niniejszej Umowy kwoty wynagrodzenia." W nawiązaniu do zapisu w § 3 pkt 1, że 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne " w roku 2022 nie więcej niż 5% wartości przedmiotu  umowy". Ile 

Wykonawca będzie mógł zafakturować robót na koniec 2022roku? 

Odpowiedź: W roku 2022 jedna faktura. 

Pytanie 2 

Ile dmuchaw należy przyjąć  do  napowietrzania reaktorów; 

- projekt technologiczny podaje 6 szt. str. 11 poz. 35 

- projekt elektryczny podaje 3 szt. str. 47 

Odpowiedź: 6kpl-ów nowych i 6kpl-ów istniejących dmuchaw. 

Pytanie 3 

Jaka będzie równomierność napowietrzania  w R II/1, i R II/2 skoro na jednym ruszcie napowietrzającym będą 

zamontowane stare (zużyte)  i nowe dyfuzory? Powietrze będzie wpływać przez dyfuzor o mniejszym oporze 

czyli przez stare dyfuzory. Czy stare zużyte dyfuzory wobec powyższego nie powinny być wymienione na 

nowe? 

Odpowiedź: Część dyfuzorów zwana "starymi" była 2-a lata temu wymieniana i uznajemy je za 

sprawne technicznie. 

Pytanie 4 

W projekcie technologicznym zapisano, iż należy nadbudować ściany reaktorów - brak rysunków 

konstrukcyjnych powyższego - proszę o odpowiedź czy wyceniać ta nadbudowę i proszę załączyć do 

specyfikacji rysunki. 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 5  

Projekt technologiczny podaje, iż w pompowni są zamontowane 2 pompy o wydajności  2x25l/s, dobiera się sito 

spiralne o wydajności 30l/s i piaskownik o wydajności 50l/s. Proszę o odpowiedź czy dobór sita o 

przepustowości  30l/s, które nie przyjmie ścieków w ilości 50l/s jest prawidłowy? 

 

Odpowiedź: Pracować będzie jedna pompa w pompowni. 

 

 



Pytanie 6 

Czy konstrukcja przekrycia reaktorów nie podlega remontowi? 

Odpowiedź: Podlegają remontowi tylko podesty technologiczne. 

Pytanie 7  

Projekt branży technologicznej nie zawiera obliczeń hydraulicznych oczyszczalni. W istniejącej kubaturze 

reaktorów bez zmiany ich gabarytów ( nie wykazano tego w projekcie konstrukcyjnym) zamiast 

dotychczasowych 600m
3
/d ma być oczyszczone 900m

3
/d. Czy projektant gwarantuje bez zwiększenia kubatury 

reaktorów zachowanie parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych przepisami? 

Odpowiedź: Projektant gwarantuje oczyszczanie 900m3/d zgodnie z przepisami pod warunkiem 

wykonania całego remontu zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 8 

Czy inwestor jest w stanie określić stopień uszkodzenia dna, stropu i ścian żelbetowych reaktorów, które 

wymagają remontu, celem właściwego oszacowania zakresu wymaganych robót? 

Odpowiedź: Konstrukcja dna i ścian oczyszczalni jest wystarczająca do uzyskania efektów 

oczyszczania w ramach remontu. 

 

        Zatwierdził 
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