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Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych
z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

wraz

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej
treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
1. W rozdziale X, pkt. 1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w ciągu 220
dni od daty zawarcia umowy. Opierając swe wątpliwości na wieloletnim doświadczeniu
i z powodzeniem zakończonych realizacjach inwestycji z wykorzystaniem technologii
tlenowego granulowanego osadu czynnego zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie
terminu realizacji o min. 6-miesięczny okres niezbędny do skutecznego wykonania rozruchu
technologicznego obiektu pracującego w w/w technologii.
W naszej opinii wymagany przez Zamawiającego termin realizacji nie pozwoli na skuteczną
optymalizację procesu oczyszczania, a w szczególności na:
− stabilizację warunków pracy oczyszczalni,
− zapewnienie minimalizacji kosztów eksploatacji,
− przystosowanie technologii oczyszczania do aktualnych warunków ilościowych
i jakościowych ścieków dopływających,
− uzyskanie wymaganych parametrów w związku z okresem zimowym, w trakcie którego
miałoby nastąpić wymagane zakończenie realizacji.
Odp. Po analizie zapytania oferenta Zamawiający uznał, że jako termin zakończenia realizacji
inwestycji będzie uznane wykonanie robót budowlano – montażowych. Jednocześnie
zamawiający zastrzega że rozruch technologiczny w okresie gwarancji nie może trwać dłużej niż
6 miesięcy.
Zamawiający jako beneficjent środków pozyskanych na realizację inwestycji ma określony termin
ich wydatkowania. Na obecnym etapie inwestycji nie jest w stanie określić innego terminu
realizacji zadania. Jednak w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności Zamawiający
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będzie miał możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji projektu i w przypadku
uzyskania pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej ten termin będzie mógł być zmieniony.
Ponieważ obiekt jest pracujący, a technologia wykonania robót dosyć specyficzna Zamawiający
w §15 ust.3. pkt 2 lit. h) wzoru umowy zawarł zapis następującej treści „powzięcia informacji o
obiektywnych trudnościach związanych z przystosowaniem technologii oczyszczania do
aktualnych warunków ilościowych i jakościowych ścieków dopływających”, a w przypadku
wystąpienia okoliczności opisanych w pytaniu będzie można wydłużyć termin realizacji w celu
skutecznego rozruchu technologicznego obiektu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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