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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 wraz z 

wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1 z dnia 10.08.2020 r. 

Czy Zamawiający zaakceptuje doświadczenie zawodowe, polegające na dostawie i montażu w ciągu 

ostatnich 3 lat jednej instalacji odwadniania ścieków komunalnych składającej się z wirówki 

dekantacyjnej oraz pomp (osadu i polimeru), stacji przygotowania polimerów, orurowania i armatury, 

transportera osadu, sterowania za kwotę ponad 750 000 zł netto? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia  10.08.2020 r. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia warunek doświadczenia określony 

w p-cie 8.1.b SIWZ bez zmian. 

Pytanie nr 2 z dnia  10.08.2020 r. 

Czy Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej na obiekcie, w celu lepszego zapoznania się z 

warunkami technicznymi?  

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia  10.08.2020 r. 

Zamawiający określił wymagania dotyczące wizji lokalnej w p-cie 3.1 SIWZ. Wyciąg z tego punktu 

poniżej: 

„W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, 

dopuszcza się aby Wykonawca sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia poprzez 

dokonanie wizji terenu objętego realizacją niniejszego zadania.  

Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 14:30 po uprzednim uzgodnieniu daty takiej wizyty z Panią Teresą Schleiss”. 

Pytanie nr 3 z dnia  10.08.2020 r. 

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne zastosowanie ceramicznych tulei wylotowych fazy 

stałej, wymienialnych na miejscu? Tuleje ceramiczne są wielokrotnie twardsze i trwalsze od 

hartowanych tulei z żeliwa. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia  10.08.2020 r. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tulei ceramicznych wylotowych fazy stałej. 

Pytanie nr 4 z dnia  10.08.2020 r. 



Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie materiałowe części mających kontakt z osadem ze stali AISI 

304/316? Takie wykonanie materiałowe w zupełności jest odporne na działanie ścieków i osadów, oraz 

środków chemicznych stosowanych w procesie zagęszczania osadów. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia  10.08.2020 r. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie części mających kontakt z osadem ze stali AISI 304/316. 

 

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

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie są podstawą do zmiany terminu 

składania ofert.  
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