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dotyczy: "Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Stupsk" 

Wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 

Gmina Stupsk dzialaj,!-c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poin. zm.) informuje, ii: w dniu 3 lipca 
2017r. do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w/w przetargu wplynyly pytania 0 

nastypuj,!-cej tresci: 

1. 	 Zamawiaj,!-cy w SIWZ rozdziale III pkt 5 ppkt 12 tabeli wymaga umiejscowienia dmuchaw 
membranowych w szafach zewnytrznych 0 stopniu ochrony IP54. Informujemy, i:e 
warunkiem gwarancji udzielanych przez wszystkich producentow/dostawcow dmuchaw 
membranowych jest maksymalna wartosc IP na poziomie 44. Wiyksza szczelnosc 
niepotrzebnie obci').:ia membrany dmuchaw, co przyczynia siy do ich szybszego zUZycia 
siy. Nadmieniamy, ii: stopien ochrony na poziomie IP44 posiadaj,!- typowe, zewnytrzne 
obudowy elektryczne. W zwi').Zku z powyzszym wnosimy 0 potwierdzenie, ze wykonawca 
bydzie zwolniony z gwarancji na dmuchawy membranowe przy wymaganym stopniu 
ochrony szaf na poziomie IP54 1ub wnosimy 0 dopuszczenie wszystkich szaf 0 IP44. 

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza umiejscowienie dmuchaw membranowvch w sza(ach 
zewnetrznych 0 stopniu ochrony IP44. Pozostale zapisy dolyczqce dmuchaw nie ulegajq 
zmianie 

2. 	 Prosimy 0 informacjy w jakim terminie od podpisania umowy zostanie przekazany 
wykonawcy p1ac budowy. 

Odpowiedi: 7 dni od daly podpisania umowy 

3. 	 Prosimy 0 potwierdzenie, i:e posadowienie montai: oraz zasypywanle elementow 
przydomowych oczyszczalni oraz przepompowni naleZy wykonywac zgodnie z 
wymaganiami i zaleceniami producenta. 

Odpowiedi: Posadowienie. montai oraz zasypywanie przydomowych oczyszczalni sciekow 
oraz przepompowni nalet.v wykonac zgodnie z projektem technicznym • STWiOR oraz 
Instrukcjq montaiu producenta oczyszczalni i producenta przepompowni . 

4. 	 Opisane w pkt 8 STWIORB oraz projektach wymagane uziemienie 0 rezystancji mniejszej 
nii: 10 n jest zbyt restrykcyjne dla instalacji domowych i niepotrzebnie zwiykszaj,!-ce 
koszty inwestycji. Wnosimy 0 zmiany tego parametru na zgodny z obowi').ZUj,!-cymi 
przepisami tj. nie wiycej nii: 30 n. 
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OdpowiedZ: Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania zawarte w STWiOR i projektach 

technicznych. 

5. 	 Zamawiaj~cy pkt 9.9.2 STWiORB wymaga wykonania pr6b szczelnosci kanal6w 
rurowych. Wykonanie pr6b szczelnosci na eksfiltracjy wymaga ingerencji w wewnytrzn~ 
instalacje kanalizacji budynku. Czy Zamawiaj~cy potwierdza, iz uzyskal zgody wszystkich 
UZytkownik6w na tego typu ingerencjy oraz nie bydzie problem6w z dostypem do 
instalacji? Wnosimy 0 wprowadzenie koniecznosci wykonania pr6b szczelnosci jedynie na 
infiltracjy. 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wyraZa zgode na wykonanie prob szczelnosci jedynie na 
infiltracje. 

6. 	 Czy Zamawiaj~cy przewiduje wykonanie rob6t odtworzeniowych, polegaj~cych na 
ukladaniu plyt chodnikowych lub polbruku, wylewania asfaltu lub mas betonowych ? 
lezeli tak to wnosimy 0 przekazanie wykazu tego typu rob6t, co umozliwi rzeteln~ wyceny 
prac. 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga by roboty odtworzeniowe zostaiy zrealizowane ZKodniet 

Z dokumentacja technicznq Ponadto Zamawiajqcy w SIWZ zaleca siet aby Wykonawca 
dokonal wizii lokalnej w tereniet gdzie majq bye prowadzone roboty objete przedmiotem 
zamowienia 

7. 	 Czy Zamawiaj~cy przewiduje likwidacjy istniej~cych szamb? lezeli tak to czy uzyskal 
zgody wszystkich uzytkownik6w na ich demontaZ? 

Odpowiedz: Zakres przedmiotu zamowienia nie przewiduje likwidacji szamb 

8. 	 Czy Zamawiaj~cy przewiduje likwidacjy istniejqcych szamb? lezeli tak to wnosimy 0 

przekazanie wykazu materialu konstrukcyjnego szamb oraz ich objytosci, co umozliwi 
rzetelnq wyceny prac. 

Odpowiedz: Zakres przedmiotu zamowienia nie przewiduje likwidacji szamb 

9. 	 Czy Zamawiajqcy przewiduje wycinky jakichkolwiek drzew? lezeli tak to prosimy 0 

wykaz wraz z okresleniem wymaganych oplat, co umozliwi rzetelnq wyceny prac. 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga by wszystkie roboty zostaly zrealizowane ZKodniet 

Z dokumentacja technicznq Ponadto Zamawiajqcy w SIWZ zaleca siet aby Wvkonawca 
dokonal wizii lokalnej w tereniet gdzie maN bye prowadzone roboty objete przedmiotem 
zamowienia 



wystypowanie gruntow 

1O. Zamawiaj~cy przewiduje wykonanie czysci robot metod~ bezwykopow~? tak to 
wnosimy 0 przekazanie wykazu typu robot. 

Odpowiedz: Zamawiajqcv wvmaga bv wszvstkie roboty zostaly zrealizowane zgodnk 
z dokumentacja technicznq i STWiOR. 

11. Wnosimy 0 potwierdzenie, iz stan techniczny oraz wyposa:zenie istniej~cych instalacji 
elektrycznych budynkow nadaje podl~czenia do instalacji 

przepompowni. 


Odpowiedz: I!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
budvnkow nadaje sir do podlqczenia do nich instalac;; oczvszczalni 
i przepompowni . 

"'''''''v'''''' na warunki gruntowo-wodne wystypuj~ce na terenie Panstwa gminy (liczne 
0 slabej wodoprzepuszczalnosci) 0 odpowiedz, 

Zamawiaj~cy potwierdza Iokalizacjy, Hose oraz sposob wykonania przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej systemow odprowadzaj~cych oczyszczone scieki do gruntu? 

Odpowiedz: Lokalizacie, ilosc oraz sposob wvkonania systemow odprowadzaiqcych 
OCZvszczone scieki do gruntu okresla dokumentacia techniczna i przedmiary robot 

13. 	 Prosimy 0 potwierdzenie, dokonal wszystkich niezbydnych z 
gestorami istniej~cej w terenie infrastruktury technicznej podczaj projektowania lokalizacji 
oczyszczalni? 

Odpowiedz: Dokumentacja techniczna zostala uzgodniona w Starostwie Powiatowym w 

14. Czy Zamawiaj~cy dopusci przepompownie, ktorych zbiomik wykonany z o 
srednicy DN600 wraz z pokryw~ z PE typu lekkiego? 

15. Zamawiaj~cy dopusci wykonanie rur oslonowych z PCV lub PP? 

Od powi edz: ~~~Y.!:f!:J::...!!!!1!.~!:;!"!!:'!::!!.!!.!!J!!!!!!:"!:!!!!J~!.!1.!:.2!::l:'£!!...L["!::::!:"'!'!!!!:!"'!:"£"":u'!:!!!!!~tf!!.!~ 
te muszq posiadac klasr wytrzvmaiosci (SN 8) dla ruchow pojazdow ciet,kich w przvpadku 
montatu ich w ciqgach komunikacv;nych. 

16. Z uwagi na mozliwose otrzymania przez Zamawiaj~cego wiykszej ilosci ofert, a co za 

tym konkurencyjnych cen jednoczesnie bez wplywu zwlaszcza negatywnego na jakose 

przedmiotu zamowienia zwracamy z prosb~ 0 jako oczyszczalnie dla 

max. osob (dotyczy 2 sztuk) oparte 0 2 zbiomiki. 




Odpowiedz: Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ i projektach 
technicznych. 

17. Czy Zamawiaj~cy bydzie wymagal, zeby w celu zapewnienia szczelnosci, 

nadbudowy/kominy rewizyjne byty trwale zespawane z korpusem zbiomika 

oczyszczalni ? 


OdpowiedZ: Zamawiajqcy wymaga urzqdzen zgodnie z projektami technicznymi, SIWZ i 
STWiOR 

18. Czy Zamawiaj~cy dopuszcza czystokroc niezapewniaj~ce szczelnosci, l~czenie komin6w 
rewizyjnych ze zbiornikiem oczyszczalni na wkryty, sruby i uszczelki gumowe? 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga urzqdzen zgodnie z SIWZ i projektami technicznymi 

19. Czy Zamawiaj~cy dopuszcza oczyszcza1nie oparte 0 skrzynki sterownicze, pokrywy, 

nadbudowy/komin rewizyjny i zbiomik skladaj~cy siy ze zbiornik6w mono1itycznych 

wykonanych metod~ rotacyjmvrozdmuchu, kt6re zostaly nadstawione jeden na drugi i 

trwale pol~czone poprzez spawanie? 


Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga urzqdzen zgodllie z SIWZ i projektami techllicZllymi 

20. Czy Zamawiaj~cy w ramach raportu z badan skutecznosci oczyszczania bydzie wymagal, 
aby znalazly siy w nim wyniki badan skutecznosci oczyszczania fosforu i azotu? 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga pelllych rap or/ow Z badan zgodllie z obowiqzujqcymi 
przepisami - patrz PKN Polska Norma EN 12566-3:2005+A2 czerwiec 2013 

21. Czy Zamawiaj~cy dopuszcza, aby gwarancja nie obejmowala wad powstalych na skutek: 
sily wyzszej, normalnego zuzycia (np. materia16w eksploatacyjnych typu filtry, 
membrany, dyfuzory) oraz szk6d wyniklych z winy uzytkownika? 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga gwarallcji zgodllie z SIWZ i umowa lla roboty 
budowlalle 

22. W zwi~u z tresci~ normy 12566-3+A2:2013 producent moze (punkt 6.6) tj. [ ...] Class 
Al without the need for testing (CWT), when meeting he equiremens, specified in 6.6.2 
[...]- zadeklarowac k1asy A I reakcji na ogieil bez badan, przy spelnieniu warunk6w 
okreSlonych w normie lub" In most cases Class E is considered to be sufficient as a 
minimum regulatory requirement for the reaction to fire performance of units uased in 
buried (i.e. underground) applications."- zadeklarowac minimum klasy E na podstawie 
badan. Prosimy 0 potwierdzenie, ze w zwi~ku z tresci~ normy oraz wyrokiem Krajowej 
Izby Odwolawczej Urzydu Zam6wieil Publicznych z dnia 25 marca 2010 r. (KlOfUZP 
31311 0) " lezeli mozliwy jest opis przedmiotu zam6wienia z zastosowaniem Polskich 
Norm, 0 ktorych mowa wart. 30 ustawy Pzp, zamawiaj~cy nie moze opisac przedmiotu 
zam6wienia w spos6b sprzeczny z wlaSciwymi normami ( ...)", dla przydomowych 
oczyszczalni sciek6w tj. dla ur~dzeil montowanych w gruncie (podziemnych) 
Zamawiaj~cy bydzie wymagal raportu reakcji na ogieil, potwierdzaj~cego minimum klasy 
E odpomosci na ogieil, a d1a oczyszczalni spelniaj~cych wymagania klasy A I nie bydzie 
wymagal raportu reakcji na ogieil? 



Odpowiedi: Zamawiajqcv wvmaga pelnych raport6w z badan zgodnie z obowiazujqcymi 
przepisami - patrz PKN Polska Norma EN 12566-3:2005+A2 czerwiec 2013 

23. Prosirny 0 potwierdzenie, ze z uwagi na wym6g rnonolitycznosci zbiomik6w, 

Zarnawiaj'lcy nie dopuszcza wszystkich zbiomik6w spawanych, w tyrn z rur ze 

wspawanyrn dnern? 


Odpowiedz: Zamawiajqcy wvmaga urzqdzen zgodnie z SIWZ. Zbiorniki oczyszczalni muszq 
bye monolitvczne. Nie dopuszcza sie zbiornikow skrecanvch, zgrzewanych lub spawanych 
oraz laczonych winny sposob z uwagi na to, ie mogq ulec niekontrolowanemu 
rozgczelnieniu. Wymog ten nie dotvczy montowania nadbudowv zbiornika. 

24. W trosce 0 koszty funkcjonowania przydornowych oczyszczalni sciek6w i w zwi~u z 
tresci'l normy 12566-3 kt6ra obliguje do okreslenia w raporcie z badan na zgodnose ze 
wskazan'l norm'l zuZycia energii elektrycznej badanego rnodelu oczyszczalni, prosirny 0 

okreslenie wyrnaganej energochlonnosci. 

Odpowiedz: Zgodnie Z obowiqzuiqcvmi przepisami - patrz PKN Polska Norma EN 12566
3:2005+A2 czerwiec 2013 

25. Czy w trosce 0 najwyzsz'ljakose oferowanych urz'ldzen tj.: przydornowych oczyszczalni 
sciek6w, przepornpowni Zarnawiaj'lcy wymaga wyrob6w produkowanych zgodnie z 
wyrnaganiami ISO 9001 co rna bye potwierdzone stosownymi certyfikatarni? 

Odpowiedz: Zamawiajqcv nie wvmaga wyrobow produkowanych zgodnie z wvmaganiami 
ISO 9001 

26. 	 Czy Zarnawiaj'lcy b/Ydzie wymagal, zeby producent oferowanych oczyszczalni 

legitymowal si/y certyfikatern ISO 14001? 


Odpowiedz: Zamawiajqcv nie wymaga aby producent oferowanvch oczyszczalni 
legitvmowal sie certyfikatem ISO 14001. 

27. Czy zgodnie z art. 30 ust. 4 "Opisuj'lC przedrniot zam6wienia za pornoc'l norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systern6w odniesienia, 0 kt6rych rnowa w ust. 1
3 ,zarnawiaj'lcy jest obowi~y wskazae, ze dopuszcza rozwi'lzania r6wnowaZne 
opisywanym", Zamawiaj'lcy dopusci wszystkie oczyszczalnie pracuj'lce w technologii 
osadu czynnego i zloZa biologicznego legityrnuj'lce si/Y pelnym raportern z badan na 
zgodnose z norm'l12566-3? 

Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga urzqdzen pracujqcych w technolog;; opisanej w SIWZ i 
potwierdzonej pelnymi raportami Z badan zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami - patn 
PKN Polska Norma EN 12566-3:2005+A2 czerwiec 2013 

28. W trosce 0 koszty funkcjonowania przydornowych oczyszczalni sciek6w i w zwi~u z 

tresci'l normy 12566-3, kt6ra obliguje do okreSlenia w raporcie z badan na zgodnose ze 

wskazan'l norm'l informacji 0 usuni/Ytyrn osadzie w trakcie badan, prosirny 0 okreslenie 

wyrnaganej cz/ystotliwosci usuwania osadu. 


Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja przetargowq 



29. Czy Zamawiajqcy b<rdzie wymagal dolqczenia pelnego raportu z badan na zgodnose z 

normq 12566-3? 


Odpowiedz: Zamawiajqcy wymaga pelnych raportow z badan zgodnie z obowiqzujqcvmi 
przepisami - patrz PKN Polska Norma EN 12566-3:2005+A2 czerwiec 2013 

30. Zgodnie ze STWIORB wymaga si<r skrzynki sterujqcej 0 stopniu ochrony min. IP54. 
Zgodnie z informacjq uzyskanq od producentow dmuchaw, umieszczenie ich w skrzynce 
o takim stopniu ochrony b<rdzie skutkowalo ich awariq. Prosimy zatem 0 wymaganie 
skrzynki 0 nizszym stopniu ochrony tj. ip44. W innym wypadku prosimy 0 okreslenie 
podmiotu ktory b<rdzie ponosil konsekwencje wynikajqce z umieszczenia dmuchaw w 
skrzynce 0 stopniu ochrony, ktora uniemozliwi jej prac<r. 

Odpowiedz: Zamawiajqcv dopuszcza umiejscowienie dmuchaw membranowvch w szafach 
zewnetrznych 0 stopniu ochrony IP44. Pozos tale zapisy dotyczqce dmuchaw nie ulegajq 
zmianie 

31. Czy zgodnie ze STWIORB Zamawiajqcy b<rdzie wymagal zeby bioreaktor posiadal 
mozliwose posadowienia na gl<rbokosci 1,2 m.p.p.t. liczqc od poziomu gruntu do rz<rdnej 
wejscia kanalizacyjnego bez obsypki piaskowo-cementowej. ? Czy informacja musi bye 
zawarta w raporcie na zgodnose z normq 12566-3? 

Odpowiedz: In(ormacja powinna bye zawarta w przedstawionvch przez wykonawce 
dokumentach : peine raporty z badan zgodnie z obowiqzujqcvmi przepisami - patrz PKN 
Polska Norma EN 12566-3:2005+A2 czerwiec 2013lub inny dokument wydany lub 
obowiqzkowo potwierdzonv przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejskq 
zgodnie z wykazem dostepnym na stronie http://ec.europa.euJ. 

http://ec.europa.euJ

