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DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

NR 4/PN/2020 

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na 

terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”. 

Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i 

Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań i 

wniosków wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1 z dnia 12.08.2020 r. 

W związku z przerwą urlopową w miesiącu sierpniu u większości producentów tego typu urządzeń 

(większość firm jest zamknięta w sierpniu), uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 

do 15 września 2020. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie ofert w porozumieniu z producentami 

urządzeń.  

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia  12.08.2020 r. 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin składania ofert. Nowy termin 

składania ofert: 7.09.2020 r. W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 

zmienia pkt  17 i 19 SIWZ. 

Pytanie nr 2 z dnia  15.08.2020 r. 

Jako Przedstawiciel renomowanego dostawcy wirówek do odwadniania i zagęszczania osadów 

ściekowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy urządzeń z 31.12.2020 na  

31.01.2021 bez wydłużania końcowego terminu realizacji zadania, który przypada na 28.02.2021. 

Pozwoli to w pierwszej kolejności na zwiększenie konkurencyjności podczas procedury przetargowej 

oraz umożliwi wykorzystanie produktów z najwyższej półki. Dodatkowo nie jest nam znany dostawca 

wirówek, który w tak krótkim czasie wyprodukowałby urządzenie,  chyba, że korzysta z urządzenia, 

które zostało już wyprodukowane i oczekuje w magazynie potencjalnego Dostawcy co jednoznacznie 

stanowi przesłankę w zakresie ograniczenia konkurencyjności.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia  15.08.2020 r. 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin dostawy urządzeń do dnia 

31.01.2021 r. W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt. 7 SIWZ oraz § 2 ust.1 Projektu umowy. 

Pytanie nr 3 z dnia  15.08.2020 r. 

Potencjalny  Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie 

co najmniej dwie dostawy wraz z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu, w której skład 

wchodziły: dostawa wirówki do zagęszczania lub odwadniania osadu, dostawa maceratora sitowo-

nożowego, dostawa automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w 

urządzeń, z których min. 1 dostawa z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu była o 

wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.  



Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonał należycie  dwie dostawy stacji    odwadniania osadu, w której skład wchodziły: 

dostawa wirówki odwadniania osadu, dostawa pomp nadawy, polimeru, przepływomierzy, dostawa 

automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w urządzeń, z  których to 

obydwie dostawy przekraczały 500 000 PLN brutto?  

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia  15.08.2020 r. 

Zamawiający przychyla się do wniosku i Wykonawcy i zmienia warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy w zakresie posiadania wiedzy i 

doświadczenia. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia warunek określony w p-cie 8.1.b SIWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem  linii do zagęszczania lub 

odwadniania osadu, w której skład wchodziły co najmniej: dostawa wirówki do zagęszczania lub 

odwadniania osadu, dostawa automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką 

w/w urządzeń,  z których min. 1 dostawa z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu była 

o wartości nie mniejszej niż    500 000 PLN brutto” 

Pytanie nr 4 z dnia  15.08.2020 r. 

Podany link do dokumentacji jest nieaktualny, nie ma możliwości ściągnięcia danych z serwera.  W 

związku z powyższym prosimy o jego aktualizację i wydłużenie terminu na złożenie oferty do 

31.08.2020.  

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia  15.08.2020 r. 

Zamawiający umieścił dokumentację na swojej stronie internetowej w postaci plików .pdf 

Pytanie nr 5 (wniosek) z dnia  17.08.2020 r. 

Wnosimy o udostępnienie materiałów przetargowych. 

Link WeTransfer "Link-do-dokumentacji-projektowej-1" do dokumentacji nie jest aktywnym. Po 

otwarciu nie zawiera ścieżki ani spakowanych plików dokumentacji. 

Z tej przyczyny prosimy także o przesunięcia terminu składania ofert o min  1 tydzień. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 (wniosek) z dnia  17.08.2020 r. 

Co do udostępnienia materiałów przetargowych Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4. Co 

do zmiany terminu składania ofert Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 

Pytanie nr 6 z dnia  17.08.2020 r. 

W związku z prowadzonym przez Państwa postepowaniem o nazwie: „Dostawa i montaż urządzeń do 

stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim” bardzo 

prosimy o odpowiedzi na następujące pytanie: 

W OPZ podana jest max moc napędu bębna wirówki 18,5 kW. Nie jest podana wymagana moc napędu 

ślimaka. Ponieważ wirówki mogą być napędzane w różny sposób (dwa napędy elektryczne, napędy 

hydrauliczne, napędy hybrydowe, itp.), ponadto przy wielu konstrukcjach wirówek większa moc 

zainstalowana wiąże się ze sprawniejszą pracą maszyny i jednocześnie z mniejszym zużyciem 



godzinowym energii elektrycznej. Prosimy więc o podanie wymaganego łącznego zużycia energii 

elektrycznej na godzinę pracy lub wymaganego max. zużycia energii na 1 m3 odwadnianego osadu dla 

samej wirówki. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia  17.08.2020 r. 

Zamawiający rozszerza opis przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym wymagań dla wirówki 

zgodnie z poniższym: 

Ślimak: ochrona ślimaka przed wycieraniem poprzez wykonanie krawędzi zwoju z węglika wolframu na 

bazie niklu. Silnik pomocniczy (wspomaganie ślimaka przez przetwornik częstotliwości) moc 

znamionowa 7,5 kW. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.  

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom odpowiedzi wprowadziły zmiany co do: 

1. Terminu składania ofert 

2. Warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy w 

zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 

3. Terminu dostawy urządzeń do Zamawiającego  

4. Rozszerzenia Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dla wirówki 

Wszystkie wprowadzone zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zmienionych dokumentach: SIWZ, 

Projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienił również Ogłoszenie o 

zamówieniu. Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do niniejszego pisma i są integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
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