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ZMPP.271.1.2022  
 

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach   
 
Dotyczy: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki- 
                Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z: 

 art. 284 ust. 2 
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – 
dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ/OPZ. 
 
W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
W przedmiotowym postępowaniu (w zał. 1 - PFU) układ do odwadniania 
(w szczególności wysokociśnieniowa prasa ślimakowa) został opisany w sposób bardzo 
szczegółowy, uniemożliwiający zastosowanie rozwiązania równoważnego. O ile  
w przypadku zadania, w którym jest projekt - jest to niezachowanie konkurencyjności,  
o tyle w przypadku, gdy mamy odczynienia z PFU – czyli z dokumentem który powinien 
określać sposób wykonania - to jest to co najmniej przedwczesne wzięcie 
odpowiedzialności za urządzenie, które powinno być dobrane na etapie projektu  
i za która odpowiedzialność bierze projektant. Bardzo szczegółowe opisanie prasy 
powinno się znaleźć na etapie projektowania a nie PFU, bardzo prosimy o ograniczenie 
opisu układu do odwadniania do czystych parametrów technicznych takich jak: 
wydajność masowa, hydrauliczna oraz stopień suchej masy osadu na wyjściu. 
Dodatkowo pragniemy zauważyć, że stopień szczegółowości dotyczy tylko prasy, 
natomiast reszty urządzeń oraz rozwiązań problemów związanych z procesem 
odwadniania już nie jest opisana tak szczegółowo.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU 
Opis prasy ujęty w PFU obejmuje wybór przez Zamawiającego, technologii i działania 
prasy oraz całej linii odwadniania osadu. Podane wymagania w PFU, w ocenie 
Zamawiającego, mają gwarantować jakość wykonania materiałowego, kosztów 
eksploatacji, uzyskania wymaganego minimalnego stopnia odwadniania oraz stopnia 
bezobsługowości linii odwadniania. Podane wymagania zostały opisane jako minimalne. 
Wydajność masową i hydrauliczną prasy należy określić w trakcie realizacji projektu. 
Podane wartości w PFU zostały podane jako minimalne. Zamawiający, na podstawie 
oceny rynku, dokonał wyboru optymalnego dla siebie typu urządzenia a nie producenta. 
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