Rewal, 2008-03-28
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W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.03.2008 r. do treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655),

udziela następujących

wyjaśnień :
Szanowni Państwo,

W odniesieniu do ww. procedury przetargowej i opublikowanej SIWZ, poniŜej przesyłamy pytania
z prośbą o odpowiedź:

1. Zamawiający nie zamieścił w SIWZ kompletnych obliczeń technologicznych dla części
biologicznej oczyszczalni ścieków. W związku z powyŜszym, prosimy o podanie ilości fosforu
przewidzianego do usunięcia na drodze chemicznej.
Odpowiedź
Kompletne obliczenia technologiczne znajdują się w Projekcie Budowlanym.
Docelowo przyjęto usunięcie fosforu w ilości 41 kg P/dobę podczas pracy oczyszczalni w
sezonie.

2. Na podstawie doświadczeń z obecnie eksploatowanej oczyszczalni w Pobierowie, prosimy
o

podanie

ilości

powstających

skratek,

piasku

i

osadów

utylizacji/wywozu

lub

zagospodarowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie danych roku 2007 ilości powstających skratek,
piasku i osadów kształtują się następująco:

Skratki – 5,5 tony/rok – wywoŜone na wysypisko odpadów,
Piasek – 46,1 ton/rok – do rekultywacji terenu
Osad – 421 ton suchej masy/rok – składowany na lagunie osadowej o pow. 14 ha
(wysokość składowania ca 1 m).

3. Prosimy o scharakteryzowanie nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w cyklu
rocznym z podziałem na poszczególne miesiące.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie danych roku 2007 ilości ścieków dopływających
do oczyszczalni w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:
I – 3 776 m3/d
II – 3 647 m3/d
III – 3 277 m3/d
IV – 2 687 m3/d
V – 3 376 m3/d
VI – 7 452 m3/d
VII – 22 430 m3/d
VIII – 15 028 m3/d
IX – 7 255 m3/d
X – 3 781 m3/d
XI – 4 855 m3/d
XII – 4 852 m3/d

4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przygotowania wstępnego harmonogramu
rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w SIWZ (Załącznik 13, s.59 ) i moŜliwość jego
opracowania w odniesieniu do głównych pozycji przedmiarowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na odstąpienie od wymogu przygotowania wstępnego
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przedmiotowy harmonogram naleŜy opracować
według wymagań określonych w SIWZ i załączyć do oferty.

