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Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na „Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin  

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1:  

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret pierwszy prosimy o zmianę 

wymogu odniesieniu do ilości sitopiaskowników w ramach 1 roboty budowlanej tj. 

zmniejszenie z dwóch do jednego. Dla tak niewielkiej przepustowości jak 80 m3/d, 

zastosowanie dwóch sitopiaskowników jest bardzo rzadko spotykane, a wręcz 

nieuzasadnione technologicznie. W związku z tym liczba dostępnych referencji dla tak 

opisanych wymagań jest bardzo ograniczona, co będzie może zakłócić konkurencję. 

Ponadto jeśli wykonawca w ramach zadania „projektuj i buduj” dostarczył i zamontował 

jedne sitopiaskownik to jego kompetencje nie będę mniejsze niż Wykonawcy który w 

ramach również jednego zadania zamontował dwa.  

Odpowiedź: 

Sitopiaskowniki są elementami, które zostaną zainstalowane w części mechanicznej 

podczyszczalni. Do podczyszczalni będą trafiać ścieki z tzw. deszczówki brudnej, czyli z 

odwodnienia dróg i placów. Powoduje to, że będą występować bardzo duże przepływy 

chwilowe. W celu zapewnienia prawidłowej pracy części biologicznej konieczne jest 

rozdzielenie strumieni ścieków w przypadku pojawienia się przepływów przekraczających 

przepustowość części biologicznej podczyszczalni. Dla zapewnienia takiej pracy 

podczyszczalni konieczny jest montaż dwóch sitopiaskowników, które będą współpracowały 

ze sobą. Zamawiający nie ogranicza z góry przepustowości oczyszczalni, którą oferent 

wskaże robotę budowlaną. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 2: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret drugi prosimy o potwierdzenie że 

powierzchnia 20 000 m2 może być wykazana w ramach kilku robót budowlanych.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret drugi SIWZ Wykonawca musi posiadać doświadczenie 

polegające na zrealizowaniu min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub 

przebudowie (rozbudowie) dróg lub placów, chodników o powierzchni min. 20.000 m2 w 

ramach jednego zadania. 

 



Lub Zamawiający informuję, że powierzchnia 20 000m2 musi być wykonana w ramach 

jeden roboty budowlanej. Na co wskazuje wyraźnie zapis w SIWZ: 

„min. 1 robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie (rozbudowie) dróg lub 

placów, chodników o powierzchni min. 20.000 m2”. 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) a) tiret trzeci i prosimy o odstąpienie od 

wymogu rocznej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia w pkt 5 IDW nie 

określa usługi eksploatacji jako część realizacji zadani. PFU określa konieczność 

przeprowadzenia przez Wykonawcę Eksploatacji wstępnej, ale jest to przy współudziale 

Zamawiającego, przy czym Wykonawca ma być na terenie oczyszczalni min. 1 raz na 

miesiąc. Trudno to porównywać z wymogiem stawianym w SIWZ odnoszącym się do ciągłej 

eksploatacji oczyszczalni ścieków. Opcjonalnie prosimy o zmianę wymogu na:  

min. 1 usługa polegająca na ciągłej eksploatacji lub rozruchu oczyszczalni ścieków o 

wydajności min. 80 m3/d w skład, której wchodzi część mechaniczna i biologiczna (przez 

okres min. 6 miesięcy); dopuszcza się wykonanie usługi w ramach kontraktu na roboty 

budowlane  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie z pkt. 5.1.8. PFU zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji 

próbnej przez okres min. 12 m-cy. Wymóg ten wynika ze zmian składu ścieków oraz 

warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na prowadzenie procesu oczyszczania 

ścieków.  

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 4: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) b) tiret pierwszy prosimy o potwierdzenie, 

że kwota 5,0 mln zł netto odnosi się do wartości robót budowalnych a nie wartości prac 

projektowych.  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że kwota określona w SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3) b) tiret pierwszy dotyczy 

wartości robót budowlanych. 

Pytanie 5: 

W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości ścieków oczyszczonych prosimy o 

uzupełnienie charakterystyki jakościowej ścieków surowych o:  

• Arsen  

• Miedź  

• Cynk  

• Rtęć  

• Kadm  

• Ołów  

• Chrom  

• Nikiel  

Jeśli takiej charakterystyki Zamawiający nie posiada, wnosimy o odstąpienie wymogu 

gwarantowania przez Wykonawcę parametrów w powyższym zakresie. 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający załącza posiadane wyniki badań ścieków na wlocie na podczyszczalnię. 

Pytanie 6: 

W odniesieniu do zapisów umowy par. 6 pkt 6 wnosimy o wykreślenie z Etapu 1 projektu 

rozruchu .Taki dokument tworzy się po wybudowaniu oczyszczalni i zamontowaniu 

urządzeń, powinien więc być realizowany w ramach Etapu 5. We wspominanym paragrafie 

powinien być wymieniony projekt budowlany, którego zabrakło.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przedstawienia projektu rozruchu w Etapie 1 celem potwierdzenia, 

że Wykonawca uwzględnił w dokumentacji projektowej wszystkie okoliczności mające 

wpływ na realizację zamówienia. Po wykonaniu robót budowalnych projekt rozruchu może 

zostać uszczegółowiony, ale podstawowe założenia projektu rozruchu powinny być zgodne 

z opracowanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego lub jego zmiany. Jeśli tak, prosimy o załączenie obowiązującego 

pozwolenia zintegrowanego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z par. 4 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu wszelkiej Dokumentacji i Pozwoleń niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego. 

Pytanie 8: 

W świetle wymogu wykonania dokumentacji projektowej w ciągu 60 dni od Podpisania 

umowy prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji środowiskowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza posiadaną decyzję środowiskową. 

Pytanie 9: 

W związku z koniecznością dowiązania się do istniejącej sieci (ewentualnie przebudowy 

istniejącej sieci) zwracamy się z prośba o udostępnienie aktualnego planu z naniesionymi 

sieciami wraz z rzędnymi posadowienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza inwentaryzację geodezyjną sieci na zakładzie. 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 4 PZT uwzględnia koncepcję dalszej rozbudowy i przebieg sieci. Część sieci 

wychodzi poza obrys zielonej linii (granice zadań). W związku z powyższym zwracamy się 

z prośbą o informację, czy zaznaczone sieci należy wykonać w ramach przedmiotowego 

postępowania przetargowego?  

 

 



Odpowiedź: 

Załączony PZT pokazuje dalszą koncepcję rozbudowy. Projektowane sieci i ich rzędne 

posadowienia mają umożliwiać wybudowanie dalszych odcinków w ramach postępującej 

rozbudowy i nie mogą jej blokować.  Nie wchodzą one w zakres zadania za wyjątkiem 

pompowni ścieków sanitarnych, którą należy dobrać do odbioru ścieków z  ubikacji 

zlokalizowanych w budowanej hali styropianu i 2 ubikacji przyszłej hali RDF. Rurociąg 

tłoczny z pompowni do istniejącej sieci sanitarnej można wykonać inną trasą niż w 

zaznaczonej koncepcji, nie może ona jednak blokować dalszej rozbudowy zakładu.   

Pytanie 11: 

Zgodnie z zakresem prac obiekty tj. Zbiornik buforowy- ZB4, Zbiornik odcieków- B25, 

Zbiornik ppoż – B28 należy przebudować zgodnie z opisanym w PFU zakresem prac.  

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji w/w obiektów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza posiadane projekty w/w obiektów 

Pytanie 12: 

Zwracamy się z prośbą o udostepnienie archiwalnej dokumentacji obiektów przewidzianych 

do likwidacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza posiadane w/w projekty. 

Pytanie 13: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie mapy z zaznaczonymi obiektami przewidzianymi 

do przebudowy i likwidacji. 

Odpowiedź: 

Obiekty przewidziane do likwidacji, przebudowy, przeniesienia są zaznaczone na 

załączonym do przetargu PZP 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający przeprowadzał badania toksyczności ścieków pod kątem jej wpływu na 

efektywność oczyszczania ścieków w oparciu o osad czynny? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przeprowadzał takich badań. Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

umożliwi pobór próbek ścieków. 

 

 

Pytanie 15: 

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przeprowadzał badania składu zawiesiny 

ogólnej w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni? Jeśli tak, to jaka jest 

zawartość części organicznych i nieorganicznych w zawiesinie ogólnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przeprowadzał takich badań. Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

umożliwi pobór próbek osadów. 

 

 



Pytanie 16: 

Zgodnie z par. 3 ust. 4 wzoru umowy przystąpienie do realizacji kolejnego etapu prac 

składających się na Część Budowlano-Montażową uzależnione jest od dokonania przez 

Zamawiającego odbioru poprzedniego Etapu składającego się na Część Budowlano – 

Montażową. Zapisy tego ustępu w istotny sposób wydłużają czas realizacji inwestycji,  

a wręcz uniemożliwiają terminowe ich wykonanie. Wnosimy zatem o zmianę zapisów tego 

ustępu na następujące:  

4. Przystąpienie do realizacji kolejnego etapu prac składających się na Cześć Budowlano -

Montażową musi być zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

robót i nie powodować nadmiernych utrudnień w funkcjonowaniu Zakładu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmian zapisu umowy w par. 3 ust. 4. 

 

Pytanie 17: 

Zgodnie z par 4 ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich odpadów  

w trakcie realizacji umowy. Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty usuwania  

i utylizacji osadu, skratek i piasku powstałe na podczyszczalni ścieków w trakcie realizacji 

robót oraz próbnej eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że w trakcie trwania robót budowlanych za powstawanie odpadów 

i ich utylizację odpowiedzialny jest potencjalny Wykonawca. Natomiast w czasie trwania 

eksploatacji przez potencjalnego Wykonawcę, odpady zagospodarowuje Zamawiający po 

uprzednim zgłoszeniu potrzeby utylizacji odpadów przez Wykonawcę z przynajmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem.  

 

Pytanie 18: 

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w par. 6 ust. 1 pkt. 3) i 4) wzoru umowy (błędnie 

określono numery poszczególnych etapów). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprawił w/w omyłkę pisarską we wzorze umowy. 

Pytanie 19: 

Prosimy o wyjaśnienie kwestii terminu realizacji umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ termin 

realizacji zamówienia to 31.12.2022. Czy w tym terminie ma się zakończyć również próbna 

eksploatacja? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że  jeżeli potencjalny Wykonawca zaproponuje w składanej ofercie 

okres eksploatacji wynoszący min. 12 miesięcy to termin wykonania umowy wynosi 

faktycznie 31.12.2022r. Natomiast jeżeli potencjalny Wykonawca zaproponuje okres 

eksploatacji 18 miesięcy wtedy termin realizacji zamówienia wyniesie 30.06.2023. W celu 

wyboru terminu realizacji kontraktu ze względu na czas eksploatacji podczyszczalni została 

wprowadzona zmiana do umowy. 

 



Pytanie 20: 

Okres realizacji ostatniego etapu robót części Budowlano – Montażowej – Etap 5 ma się 

zakończyć w terminie 330 dni od dnia zawarcia Umowy. Przy założeniu, że Wykonawca 

zaoferuje okres próbnej eksploatacji o długości 18 m-cy wówczas termin zakończenia na 

pewno przypadnie po terminie 21.12.2022. Prosimy o potwierdzenie, że termin 

zakończenia realizacji umowy to okres składający się z czasu na wykonanie wszystkich 

robót części Budowlano – Montażowej, a więc maksymalnie 330 dni od dnia zawarcia 

Umowy plus czas eksploatacji próbnej określony przez Wykonawcę w ofercie oraz czas na 

przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia realizacji umowy to okres składający się 

z czasu na wykonanie wszystkich robót części Budowlano – Montażowej, a więc 

maksymalnie 330 dni od dnia zawarcia Umowy plus czas eksploatacji próbnej określony 

przez Wykonawcę w ofercie oraz czas na przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

Pytanie 21: 

Zgodnie z par. 16 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kar 

umownych za opóźnienia w realizacji obowiązków zgodnie z pkt. od 1) do 9). Wnosimy o 

zmianę zapisów dotyczących naliczania kar i zmianę opóźnienia na zwłokę wykonawcy. 

Kara za zwłokę jest naliczana za nieterminowe wykonanie wynikające z winy Wykonawcy. 

Kara za opóźnienie grozi tym, że Wykonawca może być obciążony karą również wtedy 

kiedy nieterminowe  wykonanie zapisów umowy nie wynika z jego winy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 16 ust. 1 umowy. 

Pytanie 22: 

Prosimy o zmianę par. 16 ust. 3 i ograniczenie górnego limitu kar do 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 16 ust. 3 umowy i ograniczenie górnego 

limitu kar do 10% kwoty wynagrodzenia brutto. 

Pytanie 23: 

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim 

zakresem obiekty podlegające przebudowie lub likwidacji. 

Odpowiedź: 

Vide pyt. 11. 

Pytanie 24: 

Prosimy o udostępnienie analiz ścieków surowych dopływających do podczyszczalni 

obejmujących swoim zakresem wszystkie parametry określone jako wymagane do 

osiągnięcia dla ścieków oczyszczonych. 

 



Odpowiedź: 

Vide pyt. 5 

Pytanie 25: 

W związku z dużym zakresem robót objętych postępowaniem przetargowym prosimy  

o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23 października 2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody wydłużenia terminu składania ofert do dnia 23 października 

2020 r. W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert do dnia 21.10.2020 r. 

Pytanie 26: 

Wnosimy o doprecyzowanie jaką nawierzchnię dróg dojazdowych, manewrowych i placów 

do zawracania należy przyjąć (kostka brukowa betonowa, nawierzchnie z betonu 

asfaltowego, nawierzchnie z betonu cementowego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nawierzchnia dróg dojazdowych, manewrowych i placów  

do zawracania ma być identyczna jak nawierzchnia placu kompostowego oraz przerobu 

materiałów budowlanych. 

Pytanie 27: 

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej obiektów likwidowanych i do 

przebudowy. 

Odpowiedź: 

Vide pyt. 5. 

Pytanie 28: 

W p. 8.5.6.4 Gwarancje Technologiczne jest zapis:  

„Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie:  

− naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników 

wraz z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi),  

− przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami 

szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi)”  

 

Zwracamy się z prośba o zmianę usunięcie zapisów mówiących, że koszt cz. 

szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnych jest po 

stronie Wykonawcy.  

Obecne zapisy spowodują nieuzasadniony wzrost ceny oferty.  
Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że części szybkozużywające się i eksploatacyjne są po stronie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 29: 
W p. 8.5.6.4 Gwarancje Technologiczne jest zapis: „Oczekuje się, że w sytuacjach 

awaryjnych Wykonawca powinien zapewnić obsługę polskojęzyczną na wszystkich 

etapach procedury serwisowej w okresie gwarancji, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i 



serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji, w tym 

zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistą/technikiem/inżynierem ds. 

serwisu, w szczególności separatorów optycznych, separatora balistycznego oraz 

automatycznej prasy belującej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8.00 do 

18.00”. Zwaracamy się z prośbą o wyjaśnienie w/w zapisu. Zgodnie z zapisami PFU 

urządzenia takie jak: separatory, prasa belująca nie są objęte zakresem dostawy w 

ramach niniejszego postępowania przetargowego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że urządzenia takie jak: separatory, prasa belująca nie są objęte 

zakresem dostawy w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Nie mniej jednak 

Wykonawca powinien zapewnić obsługę polskojęzyczną na wszystkich etapach procedury 

serwisowej w okresie gwarancji, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i serwisu 

podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji, w tym zapewnić 

możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistą/technikiem/inżynierem ds. serwisu,  

w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 do urządzeń i obiektów 

objętych niniejszym postępowaniem. 

Pytanie 30: 
W pkt.2.2.2 jest zapis:  

 

„Pod placem lub w 10m pasie ochronnym należy wykonać podziemny zbiornik retencyjny 

wody deszczowej czystej o poj. użytkowej min. 1500m3 wraz z odpływem 

grawitacyjnym, z regulacją przepływu, do rowu R7a, należącego do spółek wodnych, w 

tym celu należy uzgodnić miejsce włączenia i sposób umocnienia wylotu ze zbiornika. 

Istniejący wylot do rowu umocnić płytami betonowymi lub wylać betonem na mokro na 

odległości 30m”  

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie na mapie rowu R7a oraz 

istniejącego wylotu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił mapę z zaznaczonym rowem R7a do niniejszych odpowiedzi. 

Pytanie 31: 

W pkt. 4.2.2.2. jest zapis:  

„Sieć kanalizacji sanitarnej zakończyć pompownią ścieków a rurociąg tłoczny doprowadzić 

do istniejącej sieci”  

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informacje, czy pompownię ścieków 

oraz rurociąg tłoczny należy uwzględnić w wycenie w ramach niniejszego postępowania 

przetargowego?  

Na mapie powyższy zakres znajduje się poza linią zieloną, która stanowi granicę zadań.  

Odpowiedź: 

Vide pyt. 10 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedź należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 


