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otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
 oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,  

działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
 
 

 

Nr sprawy:      1/ZWiK/P/2015 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na realizacj ę projektu pn.: „Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”  

polegaj ącego na  
„DOPOSAśENIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W STACJ Ę 

ZLEWCZĄ DO ŚCIEKÓW DOWOśONYCH TABOREM ASENIZACYJNYM 
ORAZ 

 WYMIANIE  POMP W GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW” 
 
 

ZAPYTANIA  
 
Cześć pierwsza – Oferta częściowa 1 

DoposaŜenie oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w stację zlewczą do ścieków 
dowoŜonych taborem asenizacyjnym. 

 
Pytania dotyczące pkt.1, załącznika nr 8/1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Pytanie nr 1. Wymogi dotyczące stacji zlewczej. 
 
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wnętrza kontenera stacji zlewnej z materiału innego niŜ 
stal nierdzewna lub stal nierdzewna kwasoodporna? 
 
Pytanie nr 2. Parametry stacji zlewczej. 
 
Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie stacji zlewnej opartej na systemie komputerowym, który 
nie spełnia wszystkich wymienionych warunków ? tj. 

- podtrzymania pracy systemu komputerowego i zakończenia zrzutu ścieków w przypadku 
zaniku zasilania, 
- moŜliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania, 
- tworzenie bazy danych posesji z szambami z moŜliwością grupowania na osiedla, 

miejscowości, 
- harmonogram kontroli przewoźników, 
- wystawianie faktur i tworzenia rejestrów sprzedaŜy, 
- analizę statystyczną danych z funkcją generowania automatycznych raportów 

rozbieŜności np. posesji, z których dostarczono mniejszą/większą od załoŜonej ilości 
ścieków/osadów. 
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Pytanie nr 3. Wymagania dotyczące gwarancji. 
 
Jakich warunków gwarancyjnych Państwo oczekujecie? Czy planowane jest podpisanie umowy 
serwisowej? Czy w czasie trwania gwarancji oczekujecie Państwo bezpłatnych przeglądów 
serwisowych? Jak często? 
 
Czy warunki gwarancyjne powinny obejmować równieŜ bezpłatną wymianę części zuŜywalnych  
( materiałów eksploatacyjnych )? 
Prosimy o sprecyzowanie wymaganych warunków serwisu gwarancyjnego. 
 
Pytanie nr 4 – Co Zamawiający rozumie poprzez zapisy pkt.7.2 w Opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik 8/1) „ Wykonawca zapewni bezpłatny serwis stacji zlewczej przez cały okres trwania 
okresu gwarancji.”? Czy serwis ma obejmować nieodpłatny przejazd w celu usunięcia usterek w 
czasie trwania gwarancji, czy równieŜ bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe, których stacja 
zlewna wymaga. W jaki sposób rozliczane będą materiały eksploatacyjne oraz naturalnie 
zuŜywające się występujące w stacji, a których Ŝywotności nie sposób określić dokładnie 
 ( elementy maceratora, elektrody pomiarowe )? 
 
Pytania dotyczące pkt.6,  SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków, ppkt 6.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Pytanie nr 5 –  Czy przez rodzaj zamówienia rozumiecie Państwo stację zlewną ( dowolną ),       
czy stację zlewną z rozdrabniarką – gdyŜ taka jest przedmiotem niniejszego postępowania? 
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ODPOWIEDZI  

 
 
Odpowiedz dotycząca pytania nr 1  

 
 W załączniku nr 8/1 do SIWZ w pkt 1.3 widnieje zapis: „Stacja zlewcza ma być umieszczona     
w  zabudowie kontenerowej wykonanej ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej dotyczy to  ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych, drzwi, podłogi oraz całej konstrukcji kontenera”.   
    Zatem Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów niŜ określone w SIWZ tj., stal nierdzewna 
lub kwasoodporna. 
 
 
Odpowiedz dotycząca pytania nr 2   
 
Wszystkie warunki wskazane w załączniku nr 8/1 do SIWZ  w pkt 2 Parametry stacji zlewczej       
w ppkt 2.1, muszą zostać spełnione przez Wykonawcę, chcącego ubiegać się o niniejsze 
zamówienie.  
 
 
Odpowiedź dotycząca pytania nr 3 i pytania nr 4 dotyczy zarówno Części pierwszej- Oferta 
częściowa 1 jak Części drugiej – Oferta częściowa 2. 
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niŜ 
60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru. Zamawiający wymaga aby gwarancja 
obejmowała całość przedmiotu zamówienia włącznie z częściami szybkozuŜywającymi się              
i eksploatacyjnymi. 
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis stacji zlewczej przez cały okres trwania okresu gwarancji. 
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis pomp przez cały okres trwania okresu gwarancji. 
Zamawiający wymaga ,co najmniej jednego bezpłatnego przeglądu urządzeń po kaŜdym 
przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. 
Zamawiający nie planuje podpisania umowy serwisowej w okresie gwarancji.  
 
 
Odpowiedź dotycząca pytania nr 5  
 
W pkt 6.2 SIWZ – Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga:” Wykazu 
wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem        
i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, 
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oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, przy czym co najmniej jedna dostawa  
powinna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie niŜszej: 

dla części pierwszej  –100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych), 
dla części drugiej  –  120 000,00 zł. (sto dwadzieścia tysięcy złotych), 

 
Zamawiający wymaga zatem aby wykazać dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartościom 
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zatem przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest dostawa stacji zlewczej z rozdrabniarką. 


