Józefów, 30.07.2018 r.
IN.271.16.2018.PW

Uczestnicy postępowania pn.:
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”.
- 1 część zamówienia - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otrzymanym pismem
dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytanie:

Ad .1
Zamawiający uzna za równoważne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii
obrotowych złóż biologicznych do opisanej w Programie funkcjonalno-użytkowym
technologii złoża zraszanego.
Jednocześnie informuję , że na ściekach oczyszczonych należy przewidzieć układ
pomiarowy w formie przepływomierza, zamontowany w niezależnej komorze lub studni oraz
należy wykonać nowe zasilanie elektryczne do wszystkich zamontowanych urządzeń.
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Zamawiający jednocześnie wymaga aby projektowana oczyszczalnia była tak zwymiarowana,
żeby konieczność wywożenia osadu nie była częstsza niż 60 dni.
Należy również przewidzieć sterowanie w pełni automatyczne w oparciu o sterownik z
panelem dotykowym umożliwiającym obsłudze zmianę parametrów pracy oczyszczalni.
Ponadto zamawiający wymaga zapewnienia układu monitoringu oczyszczalni,
w trakcie jej eksploatacji. Układ monitoringu powinien zapewniać możliwość podglądu
parametrów pracy oczyszczani poprzez dostęp do internetu z dowolnego komputera.
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1. W jaki sposób Wykonawca ma zrealizować proces oczyszczania mechanicznego
i biologicznego. Prosimy o więcej szczegółów opisujących zachodzące procesy istotnych
dla Zamawiającego, które należy uwzględnić w ofercie?
Odp. Zgodnie z zapisami PFU mechaniczne oczyszczanie musi być zrealizowane w
oparciu o następujące urządzenia: krata koszowa umieszczona w zbiorniku
przepompowni ścieków na początku procesu mechanicznego oczyszczania oraz
niezależny wydzielony osadnik wstępny. Ponadto proces biologicznego oczyszczania
ścieków należy zrealizować w oparciu o złoże biologiczne minimum dwu stopniowe
zakończone osadnikiem wtórnym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wstępnego
mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez kratę koszowa (prześwit kraty do
ustalenia z użytkownikiem oczyszczalni) lub mechaniczne sito pionowe spiralne.
2. Prosimy o udzielenie informacji jak będą realizowane procesy biologicznego oczyszczania
ścieków, a w szczególności jaki system napowietrzania w ofercie ma przewidzieć
wykonawca?
Odp. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający przewiduje napowietrzanie ścieków
w części biologicznej w sposób mechaniczny za pomocą wentylatora. Z uwagi na główne
założenie jakim jest niska energochłonność oraz wysoka sprawność przyjętego układu
technologicznego nie dopuszcza się mało-efektywnego napowietrzania grawitacyjnego
czy energochłonnego napowietrzania pęcherzykowego z wykorzystaniem dmuchaw,
strumienic czy aeratorów.
3. Czy na docelowej oczyszczalni Zamawiający przewiduje odwadnianie osadu jeśli tak to z
użyciem jakich metod i urządzeń ma to być zrealizowane? Jeśli nie to co dalej będzie się
działo z powstającym na oczyszczalni osadem?
Odp. Sposób zagospodarowania osadów ściekowych została szczegółowo opisany w PFU.
Zamawiający na oczyszczalni nie przewiduje odwadniania osadu nadmiernego.
Osad z osadnika wstępnego wyposażonego w sondę informującą o poziomie napełnienia
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osadnika będzie trafiał do komory stabilizacji tlenowej (przepompowanie osadu
z osadnika do komory stabilizacji będzie odbywać się automatycznie na podstawie
informacji od sądy o stanie napełnienia osadnika) gdzie będzie ulegał mineralizacji w
procesie tlenowej obróbki. Następnie po procesie stabilizacji będzie wywożony taborem
asenizacyjnym do odwadniania na gminną oczyszczalnię w Józefowie.
4. Jaki system sterowania oczyszczalnią ma przewidzieć w swojej ofercie Wykonawca?
Odp. Należy przewidzieć sterowanie w pełni automatyczne. Sterowanie w oparciu
o sterownik z panelem dotykowym umożliwiającym obsłudze zmianę parametrów pracy
oczyszczalni. Układ sterownia powinien zapewniać możliwość zmiany ilości recyrkulacji
wewnętrznej na oczyszczalni, która pozwoli na zmniejszenie ładunków na wejściu do
oczyszczalni.
5. Czy Zamawiający wymaga układu monitoringu pracy oczyszczalni?
Odp. Tak Zamawiający wymaga zapewnienia układu monitoringu oczyszczalni,
w trakcie jej eksploatacji. Układ monitoringu powinien zapewniać możliwość podglądu
parametrów pracy oczyszczani poprzez dostęp do internetu z dowolnego komputera.
6. Zgodnie z zapisami PFU, na Zamawiającym leży uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowego zadania. Prosimy
o zamieszczenie w/w decyzji.
Odp.

Zamawiający

jest

w

trakcie

procedury
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w/w

decyzji.
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