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Do wszystkich zainteresowanych 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII” 
 
Pytanie 1  
 
Prosimy o dopuszczenie budowy zbiornika ścieków retencyjno-przelewowego przelewowego o objętości 220 
m3 wykonanego jako zbiornik jednokomorowy wyposażony w pompy zatapialne oraz mieszadła. Zmianę, ze 
zbiornika trzykomorowego na zbiornik jednokomorowy podyktowane jest właściwościami ścieków surowych. 
Ścieki te posiadają zanieczyszczenia w postaci piasku. Zastosowanie zbiornika jednokomorowego z mieszadłami 
pozwala na wyeliminowanie złogów piasków powstających w trakcie eksploatacji zbiornika retencyjno-
przelewowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zbiornika jednokomorowego. 
 
Pytanie 2  
 
Zamawiający oczekuje od wykonawcy dostawy trzech dmuchaw napowietrzających. Prosimy o wyrażenie zgody 
na zastosowanie większej ilości dmuchaw o sumarycznej wydajności zgodnej z PFU. Rozwiązanie to jest 
korzystniejsze ze względów eksploatacyjnoremontowych jak i technologicznych (awaria jednej dmuchawy nie 
powoduje znacznego ubytku w produkcji sprężonego powietrza; przy nierównomiernych przepływach 
maksymalnych i minimalnych może pracować różna liczba dmuchaw). 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę większej ilości dmuchaw o sumarycznej wydajności zgodnej z PFU. 
 
Pytanie 3 
 
Zamawiający określa szczegółowo ilości i rodzaj dyfuzorów napowietrzających. Prosimy o wyrażenie zgody, na 
dokonanie obliczeń projektowych dotyczących systemu napowietrzania i zaprojektowanie układu 
napowietrzania zgodnie z potrzebami wynikającymi z wykonanych obliczeń. Prośba ta związana jest z brakiem 
obliczeń zawartych w PFU.  
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie układu napowietrzania zgodnej z potrzebami wynikającymi 
ze szczegółowych obliczeń. 
 
 
 



 
 
Pytanie 4 
 
Zamawiający w PFU określa szczegółowo sondy pomiarowe w reaktorach biologicznych. Prosimy o wyrażenie 
zgody żeby dobór sond przeprowadzić na etapie wykonania koncepcji projektowej oczyszczalni ścieków dla 
potrzeb nowego procesu technologicznego (wiąże się to z ekonomią eksploatacji systemu pomiarowych i 
poprawności działania oczyszczalni ścieków, które należeć będzie kosztowo i fizycznie po stronie 
zamawiającego). 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na dobór sond na etapie wykonania koncepcji projektu. 
 
Pytanie 5 
 
Zgodnie z PFU zamawiający przewiduje pozostawienie istniejącego sitopiaskownika i montaż nowego 
sitopiaskownika o wydajności 10 l/s. Obydwa urządzenia mają pracować równolegle. Naszym zdaniem 
istniejący sitopiaskownik jest urządzeniem zużytym i nie gwarantuje poprawnego oczyszczania ścieku 
surowego. Wnioskujemy, aby zlikwidować istniejący sitopiaskownik i dostarczyć nowy sitopiaskownik o 
wydajności 20 l/s tzn. 72 m3 /h, co w pełni zaspokoi potrzeby maksymalnych przepływów godzinowych 
określonych w PFU na poziomie 60 m/h tj. 16,7 l/s, co jest zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym 
przez zamawiającego dla Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Polonisz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza montaż nowego sitopiaskownika o wydajności zgodnej z posiadanym pozwoleniem 
wodnoprawnym. 
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