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ZMIANA  WARUNKÓW GRANICZNYCH 

 i TERMINÓW  BADAŃ TECHNICZNYCH  

 

 

PZP.262.6.2021.9.RGŚ                                                                            Olsztyn 08.07.2021r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DO-

STAWA POLIELEKTROLITU do WSPOMAGANIA PROCESU ZAGĘSZCZANIA OSADU 

NADMIERNEGO 

 

Zamawiający zamieszcza informację o zmianie warunków granicznych, jakie musi uzyskać polie-

lektrolit w badaniach technicznych oraz terminach ponownych badań technicznych, zgodnie z po-

daną informacją w piśmie PZP.262.6.2021.8.RGŚ z dnia 7.07.2021r.  

Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie, o którym wyżej, w sposób podany niżej: 

 

1. w CZĘŚCI I SIWZ ust.1 pkt 3 oraz SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

lit. C ust. 9 [próba techniczna (test) oferowanego polielektrolitu] 

Zamawiający skreśla dotychczasową treść obu punktów i wstawia nową treść.    

Po zmianie pkt 3 w ust.1 CZĘŚCI I SIWZ oraz ust. 9 w lit. C Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia otrzymuje brzmienie:   

Wymogiem Zamawiającego jest, aby polielektrolit będący przedmiotem zamówienia, zapew-

niał uzyskanie następujących warunków granicznych:  

— zużycie polielektrolitu (w postaci handlowej) ≤ 10,0 kg/1 Mg s.m. osadu;  

— sucha masa osadu zagęszczonego ≥ 4,0 % ;  

— zawiesina ogólna w odcieku ≤ 850 mg/dm3 . 
 

2. w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, lit. C ust.3  

Zamawiający skreśla dotychczasowe terminy badań technicznych od 21.06.2021r do 

01.07.2021 r i  wstawia nowe terminy wykonywania badań technicznych od 09.08.2021 r do  

20.08.2021 r.  

Po zmianie ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

Ustalenie terminu badań technicznych leży po stronie Wykonawców, którzy są zainteresowani 

uczestnictwem w postępowaniu. Badania przeprowadzane będą od poniedziałku do czwartku 

włącznie w terminie od dnia 09 SIERPNIA 2021 r.  do 20 SIERPNIA 2021 r. 

Termin badań technicznych należy ustalić z Zamawiającym w okresie od 19.07.2021 r do 

23.07.2021 r  elektronicznie -  drogą mailową – z nw. osobą 

- Malwina Pawłowiec- Burdon – e-mail: burdonm@pwik.olsztyn.pl 

mailto:burdonm@pwik.olsztyn.pl


   

3. DODATKOWE INFORMACJE 

Badania odbywać się będą w sposób opisany w specyfikacji - Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, lit. C - próba techniczna (test) oferowanego polielektrolitu. 

Każdy zainteresowany Wykonawca ma możliwość drugiego podejścia do testów z dowolnym 

środkiem. 

Wykonawca nie ma obowiązku przystąpienia do ponownych badań technicznych z użyciem 

proponowanego polielektrolitu, jeżeli uzyskane wyniki w pierwszych badaniach technicznych 

osiągnęły warunki techniczne po zmianach w SIWZ, o których mowa powyżej w pkt. 1 

niniejszego pisma.  

Jeżeli Wykonawca przystąpi do ponownych badań technicznych z użyciem proponowanego 

polielektrolitu, to do oferty może dołączyć tylko Protokół z ponownych badań technicznych, jeżeli 

uzyskane wyniki osiągnęły warunki graniczne określone w SIWZ po zmianach. 

Wykonawca nie może dokonać wyboru, które wyniki z przeprowadzonych badań technicznych 

dołączy do oferty.  

 

Powyższe zmiany dotyczą całej treści SIWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 


