
Lublin, dnia 11 sierpnia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-44/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  zaprojektowanie 
i budowę instalacji oczyszczalni ścieków zakaźnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Otrzymana odpowiedź na nasze pytania nie pozwala nam na złożenie poważnej oferty z  powodu 
nieznajomości wymagań,  jakie postawione zostaną przez MPWIK Lublin i Państwową  Inspekcję 
Sanitarną  dotyczącą  skuteczności  dezynfekcji  ścieków  odpływających  z  oddziału  zakaźnego 
Waszego szpitala.
Stwierdzamy,  że  opracowana  przez  Zamawiającego  „Specyfikacja  Istotnych  Warunków 
Zamówienia" nie zawiera najistotniejszego parametru opisującego zamówienie.
Tak ważny parametr, jakim jest w tym wypadku skuteczność dezynfekcji, który jest potrzebny do 
wyboru  technologii  i  projektowania,  nie  może  być  określony  jedynie  przez  stwierdzenie,  że 
„skuteczność dezynfekcji ma być wysoka".
Wnoszę o przesunięcie terminu otwarcia kopert w przetargu o numerze  SZNSPZOZ.N-ZP-
372-44/11  do  czasu  uzupełnienia  SWIZ  o  wymagania,  dotyczące  skuteczności  dezynfekcji 
ścieków z oddziału zakaźnego, wydane przez MPWIK i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Odp. Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert

Pytanie 2 
Odpowiedź na postawione pytanie nr 2.1:
Odp.  Metoda  dezynfekcji  podchlorynem  sodu  zgodnie  z obowiązująca  wiedza  jest  jedną 
z najczęściej stosowanych i skutecznych metod dezynfekcji ścieków. Zamawiajacy przyjął metode 
dezynfekcji  w  oparciu  o  powszechna wiedzę  o  skuteczności  dezynfekcji  ścieków przy  uzyciu 
podchlorynu sodu. 

Zawiera nazwy nieostre i kontrowersyjne stwierdzenia.
Cóż to jest: „obowiązująca, wiedza'?
Cóż znaczy stwierdzenie „powszechna wiedza"?
Jeżeli przyjęto coś „w oparciu o powszechną wiedzę o skuteczności" to proszę podać tą  wiedzę, 
w oparciu o dane liczbowe tej skuteczności i przyjętą miarę.

Odp. 
Maksymalna zawartość bakterii w ściekach w  przepisach polskich nie jest określana.
W dezynfekcji  ścieków metodą  chemiczną  przy  zastosowaniu  podchlorynu  sodu  za  skuteczną 
dezynfekcję  uznajemy,  że zawartość  wolnego chloru w ściekach jest  w granicach do 1 mg /l. 
Ponadto obowiązują warunki odprowadzenia ścieków podane przez odbiorcę ścieków. 
Przypominamy,  że  metoda  i  technologia  dezynfekcji  ścieków  została  określona  przez 
zamawiającego  w  Programie  funkcjonalno  użytkowym,  a  oferent  ma  się  dostosować
do przyjętych założeń. 


