Dziemiany, dnia 23 lutego 2018 r.
Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
NUMER SPRAWY: ZP 2/2018
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t,j. Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), przekazuję treść zapytań
oraz wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej”
Pytanie 1 :
Obiekty jakie podłączone będą do instalacji dezodoryzacji, a w szczególności zbiornik
retencyjny ścieków dowożonych charakteryzują się dużymi skokami stężeń substancji
odorogennych mogących przekroczyć wartość 100 ppm. Przy określonym przez inwestora
minimalnym stopniu redukcji odorów na 90% dla przedstawionych warunków zawartość
substancji odorogennych zawartych w powietrzu opuszczającym biofiltr znacząco przekracza
próg wyczuwalności i może w znaczący sposób oddziaływać na otoczenie. Zamieszczony w
dokumentacji jednostopniowy układ dezodoryzacji jest skuteczny wyłącznie w obiektach gdzie
poziom stężeń odorów występuje na umiarkowanym poziomie ok.20ppm H2S.
Czy dla przedmiotowych okoliczności w celu zapewnienia niezawodności oraz skuteczności
układu, zamawiający będzie wymagał, aby zastosować dwustopniowy układ oczyszczania
powietrza, w którym pierwszy stopień stanowić będzie biofiltracja o stopniu redukcji
zanieczyszczeń 90%, a drugi stopień sorpcja na węglu aktywnym? Taki układ zapewnia
redukcję odorów doprowadzanych do biofiltra na poziomie >99% niezależnie od poziomu
stężenia na wlocie .
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby układ biofiltra był dwustopniowy. Podstawowe wymagania
techniczne dotyczące biofiltra zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na
podstawie którego Wykonawca opracuje dokumentację projektową i zrealizuje zadanie.
Pytanie 2:
Czy zamawiający będzie wymagał, aby w celu przedłużenia trwałości złoża do biofiltracji i co
za tym idzie, ograniczania częstotliwości jego wymiany z 3 do ok. 25 lat zastosować
nieorganiczny materiał o znacznej porowatości pochodzenia naturalnego, który jest odporny
na biodegradacje np. wypełnienie typu lawa wulkaniczna?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów wypełnienia masy biofiltracyjnej, które
zapewnią minimum 10-letnią trwałość złoża.
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Dodatkowo Zamawiający, uszczegóławia zapisy Programu Funkcjonalno - Użytkowego i
wymaga, aby rozwiązanie zabudowy planowanej do montażu dodatkowej dmuchawy i już
istniejących było zaprojektowane i zrealizowane w formie jednego budynku, wykonanego z
materiałów dźwiękochłonnych (np. płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z wełny
mineralnej)
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia
Nr 500036055-N-2018 z dnia 19-02-2018 r., termin składania ofert jest przełożony na
dzień 28-02-2018 r., godzinę 10:00.
W związku z powyższym zmianie ulegają stosowne zapisy pkt.12 i 13 SIWZ w tym
zakresie.
z poważaniem
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