
Lublin, dnia 30 sierpnia  2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-50/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pyt. 1. Prosimy o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia, pkt. 4 ppkt 3 SIWZ precyzuje termin do 
15 grudnia 2011 r., natomiast punkt 4 PFU -31 grudnia 2011r.
ODP. Ostateczny terminu wykonania zamówienia to  15 grudnia 2011r.

Pyt.  2.   Czy odcinki  kanalizacji  Kz oraz Ks (nie objęte zamówieniem) są  wykonane, jeżeli  nie czy są 
zaprojektowane  i kiedy będą wykonane?
Jeżeli w/w kanalizacja nie jest wykonana, to czy zamawiający przewidział terminowo dopasowanie rozdziału 
instalacji  wewnętrznych  w  budynku  B11  z  budową  kanalizacji  Kz  i  Ks  i  czy  te  terminy  umożliwi ą 
wykonawcy  zachowanie  ostatecznego  terminu  realizacji?  Prosimy  o  wskazanie  konkretnych  terminów. 
Wykonawca nie ma wpływu na te sytuacje, ponieważ nie leży ona w zakresie zamówienia.
W związku z  powyższym prosimy o:

– precyzyjne określenie terminu wykonania Kz i Ks,
– wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia o okres wykonania Kz i 

Ks,  której  wykonanie  jest  niezbędne  i  ściśle  powiązane  z  realizacją  przedmiotowego  zakresu 
umowy,

– wprowadzenie zapisu do § 5 „Obowiązki Zamawiającego” - „ Zamawiający wykona określoną w 
PFU Kz i Ks przed rozdziałem instalacji kanalizacji wewnętrznej budynku B11”, (w obecnym stanie 
projekt umowy jest  jednostronny)

– wprowadzenie  zapisu  do § 12 „Odstąpienie  od umowy”  -  „Wykonawca ma prawo odstąpić  od 
umowy w przypadku, gdy:
- zamawiający nie wykona w terminie kanalizacji Kz i Ks”, (w obecnym stanie projekt umowy jest 
jednostronny)

– wprowadzenie zapisu do § 11 „ Kary umowne” - „ Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  zamawiający  w wysokości  10% wynagrodzenia,  o 
którym mowa w  § 9 umowy” (w obecnym stanie projekt umowy jest  jednostronny)

Odp. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa wraz z uzgodnieniami, decyzjami na odcinki Kz i Ks będzie 
wykonana w ramach innego zadania do dnia 23.09.2011 r. Wykonanie w/w odcinków sieci Kz i Ks będzie 
należało do Zamawiającego lub zostanie zlecone wykonawcy zadania  zaprojektowanie i budowa instalacji 
oczyszczalni  ścieków  zakaźnych  w  Szpitalu  Neuropsychiatrycznym,  w  ramach  dodatkowego  zadania 
zgodnie z zapisem w § 16 ust. 2 pkt.5 projektu umowy. Termin wykonania w/w sieci Kz i Ks zamawiający 
ustali z wybranym wykonawcą instalacji oczyszczalni ścieków zakaźnych. Docelowy termin wykonania w/w 
sieci  nie może być  późniejszy niż  termin zakończenia całego zamówienia tj.  15.12.2011 r.  Wykonawca 
będzie  miał  3  m-ce  na  wykonanie  odcinków  Kz  i  Ks,  realizacja  odcinków  sieci  Kz  i  kS  może  być 
prowadzona równocześnie z robotami objętymi niniejszym zamówieniem.  Zamawiający informuje, że  w § 
16 projektu umowy jest szeroki katalog okoliczności umożliwiających zmianę terminu wykonania umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w  zapisu do § 5,  § 11, oraz  § 12.

Pyt. 3. W jakim celu zamawiający wymaga wykonania kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, 
skoro zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu wraz z realizacją  na podstawie w/w projektu na 
zasadach ryczałtowych oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy?
Prosimy o odstąpienie od konieczności wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.



ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności wykonania kosztorysów inwestorskich 
i  przedmiarów robót.  Kosztorysy i  przedmiary robót są  niezbędne do dokładnej  kontroli  przebiegu prac 
budowlano-instalacyjnych,  dostawy  sprzętu  i  wyposażenia  (możliwość  sprawdzenia  zgodności 
harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym oraz do określenia dokładnego zakresu i 
wartości robót, dostaw w przypadku rozliczania zadania fakturami częściowymi.

Pyt. 4.  Dlaczego metoda dezynfekcji  promieniowaniem UV powinna mieć  „system kontroli skuteczności 
dezynfekcji” , a metoda dezynfekcji oparta o podchloryn powinna mieć tylko „pomiar wolnego chloru” ? 
Odp.  Jeżeli  system  skuteczności  kontroli  dezynfekcji  ścieków  nie  będzie  wymagany  przez  Sanepid  i 
odbiorcę ścieków to zamawiający także nie będzie wymagał zainstalowania takiego systemu.

Pyt. 5 .Na jakiej podstawie zamawiający określa, że pomiar wolnego chloru w ściekach odpływających może 
stanowić kontrolę skuteczności dezynfekcji ścieków potraktowanych podchlorynem sodu ?
ODP. W programie funkcjonalno - użytkowym jest mowa o pomiarze wolnego chloru w ściekach , a nie o 
skuteczności dezynfekcji za pomocą pomiaru wolnego chloru.

Pyt.6.Czy kryterium oparte o pomiar wolnego chloru na odpływie po dezynfekcji zostało potwierdzone w 
badaniach na skuteczność  dezynfekcyjną,  szczególnie wobec form przetrwalnikowych np. Clostridium w 
ściekach surowych? Czym innym jest badanie zawartości wolnego chloru w ściekach, a czym innym jest 
badanie skuteczności mierzonej różnicą ilości drobnoustrojów przed i po dezynfekcji.
ODP. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

Pyt. 7. W Programie funkcjonalno – użytkowym na stronie 6 czytamy:
W  stacji  dezynfekcji  UV…  Powinien  być  także  zamontowany  system  kontroli  skuteczności 
dezynfekcji.

Prosimy więc o odpowiedź na pytanie: 
O  jakim systemie  kontroli  skuteczności  dezynfekcyjnej  jest  mowa,  jeżeli  jako  skuteczność  dezynfekcji 
definiuje  się  różnicę  między  najbardziej  prawdopodobną  ilością  bakterii  przed  i  po  dezynfekcji,  którą 
oznacza się na podstawie pobranych próbek w mikrobiologicznych badaniach laboratoryjnych?
ODP. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

Pyt.  8.  Jakie  są  warunki  stawiane  przez  odbiorcę  ścieków  dotyczące  skuteczności  dezynfekcyjnej 
zamawianej instalacji oczyszczalni ścieków zakaźnych?
Dlaczego warunków tych nie ujawniono w materiałach ogłoszonego przetargu, wiedząc, że mają  istotny 
wpływ  na  cenę  proponowanych  rozwiązań  projektowych  oraz  ocenę  punktową  ofert  składanych  przez 
wykonawców?
ODP.  Zamawiający  nie  posiada  warunków  odbioru  ścieków.  Wystąpienie  o  warunki  jest  w  gestii 
Wykonawcy.

Pyt.  9.   W jaki  sposób,  narzucone  przez  zamawiającego,  rozwiązanie  z  kratą  koszową  opróżnianą  do 
pojemnika,  przy  przepompowni  PP  i  przy  komorze  reakcji  KR,  przyczynia  się  do  wyeliminowania 
zagrożenia bakteriologicznego? 
ODP.  Krata  koszowa ma być  zainstalowana dla  ochrony  pomp ,  a  nie  do wyeliminowania  zagrożenia 
bakteriologicznego.

Pyt. 10. Jeżeli punkt 6 na stronie 11 ma brzmienie:
6. Wyniki badań z dezynfekcyjnej ścieków.
„Po uruchomieniu stacji należy wykonać  i przedłożyć  Zamawiającemu sprawozdanie z badań  po 
dezynfekcji”.

Prosimy o odpowiedź na pytanie: 
Jakie  kryterium  przyjmuje  Zamawiający  do  oceny:  Czy  badania  dały  wynik  pozytywny  i  spełniły 
oczekiwania Zamawiającego? 
Kryterium to powinno być podane, aby wykonawcy mogli ocenić możliwość ich spełnienia.
ODP.  Sprawozdanie  z  badań  dezynfekcji  ścieków  będzie  wynikiem  osiągnięcia  poziomu  dezynfekcji 
zgodnego z wydanymi warunkami (Sanepid, odbiorca ścieków ) oraz przepisami obowiązującymi. 

Pyt. 11.W Programie Funkcjonalno Użytkowym jest poniższy zapis: 



„Proponowana technologia dezynfekcji ścieków powinna działać w pełni
automatycznie, a czynności obsługowe powinny sprowadzać się zasadniczo do
dozoru”.

Dlaczego  postawiono  wymaganie  pracy  w  pełni  automatycznej,  gdy  wiadomo,  ze  zarówno  metoda 
dezynfekcji z zastosowaniem elektrolizera jak i z zastosowaniem naświetlania UV wymagają obsługi, a nie 
tylko dozoru (np. obsługi kraty koszowej, uzupełnienia soli itp.)?
Jakie kryterium powinno być spełnione, aby uznano, ze urządzenie z elektrolizerem lub z dezynfekcją UV 
wymaga tylko dozoru, a nie obsługi? 
ODP.  Czynności związane z uzupełnianiem soli czy obsługa kraty, są czynnościami dopuszczanymi przez 
zamawiającego. Warunkiem jest brak stałej obsługi.

Pyt. 12.
czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli  wskazane przez Wykonawcę 
osoby pełniące funkcje projektantów będą pełnić również funkcje kierownika budowy i kierowników robót, 
z zastrzeżeniem, że posiadają uprawnienia do projektowania oraz kierowania budową w zakresie określonym 
w SIWZ.

ODP.  Tak,  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli   wskazane  przez 
Wykonawcę  osoby  pełniące  funkcje  projektantów  będą  pełnić  również  funkcje  kierownika  budowy 
i kierowników robót, z zastrzeżeniem, że posiadają uprawnienia do projektowania oraz kierowania budową 
w zakresie określonym w SIWZ.


