
Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód 
ul. Łąkowa 8  42-140 Panki 

        (34) 319-01-30          e-mail: biuro@zmpp.pl 
REGON: 151987294      NIP: 574-18-79-560 

 
 Przystajń, dnia 09.05.2022 r. 

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 PFU pkt. 3.1.1 (str.24) istnieje następujący zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest do analizy informacji przedstawionych przez 
Zamawiającego pod kątem ilości oraz jakości ścieków surowych, ładunków 
zanieczyszczeń oraz przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 
optymalizacji systemu energooszczędności, weryfikacji podanych rozwiązań poprzez 
wykonanie własnych obliczeń i analiz. 
ZAKŁADANY EFEKT OCZYSZCZANIA, EFEKT EKOLOGICZNY 
Prace wykonawcze mają zagwarantować oczyszczanie ścieków zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. ws. Substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych oraz roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. 
Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych  
w poniższej tabeli:” 
Biorąc pod uwagę fakt, że zakres przedmiotu zamówienia pkt. 4 str. 25 PFU nie obejmuje 
wykonania robót w reaktorze biologicznym ob. Nr 5.1 i 5.2 oraz stacji dmuchaw ob. Nr 
7.1, których poprawność pracy, właściwa eksploatacja oraz współpraca  
z modernizowanymi obiektami, a także tymi, które zostaną dobudowane są kluczowe dla 
osiągnięcia wskazanego powyżej efektu biologicznego oczyszczalni ścieków, Wykonawca 
wnosi o zmianę przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania rozruchu 
technologicznego oczyszczalni ścieków, na wykonanie rozruchu technologicznego 
dostarczanych i wbudowanych urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu nowych urządzeń oraz przebudowy 
obiektów istniejących. Niezależnie od tego, że pozostałe obiekty nie będą przedmiotem 



 
 

przebudowy, Zamawiający będzie wymagał włączenia nowych i zmodernizowanych 
urządzeń do pozostałej części technologicznej oczyszczalni ścieków.  
 
Jednocześnie wyjaśniamy, że rozruch dotyczy następujących instalacji zgodnie  
z zakresem prac: 

 Uruchomienie węzła podającego ścieki surowe na linię mechanicznego 
oczyszczania ścieków (pompownia, zespół stacji zlewczej ścieków dowożonych  
z sitem, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, komora zasuw) 

 Uruchomienie linii odwadniania osadu wraz ze zbiornikami osadu 
 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 

 
Zgodnie z zapisem w w PFU w rozdziale „Szczegółowe Właściwości funkcjonalno-
użytkowe"  (str. 45 PFU),  „Podstawowym wskaźnikiem efektu ekologicznego 
dostarczonej linii do odwadniania osadów będzie zawartość suchej masy w placku 
filtracyjnym, przy czym wymaga się uzyskania min. 18% suchej masy w odwodnionych 
osadach przy zawartości części organicznych powyżej 70% s.m.o. oraz min. 22% suchej 
masy, jeżeli zawartość części organicznych w suchej masie osadów będzie niższa od 65%." 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z zapisem SWZ pkt 7 ppkt 4 „zdolność techniczna lub zawodowa” , Wykonawca 
wskazuje, iż nie jest jednoznacznie wskazana wartość wymaganych referencji, bowiem 
jest napisane: ‘’…. oczyszczalnia ścieków  o wartości  min. 2 000 000, 00 zł”. 
Wykonawca prosi o podanie wymaganej  wartość, czy jest netto czy brutto? 
Odpowiedź: 
Wymaganie dotyczy wartości robót budowlanych o wartości 2 000 000,00 zł brutto. 
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