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Wykonawcy, kt6rzy

pobra I i S IWZ w postq pow oni u

o udzielenie zom6wienio publicznego

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu
21.02.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

PJts!1ie at 1.

,, Dot. WZOR UMOWY- Zalqczniknr 8 do SIWZ:

Zgodnie z zapisami punktu 2 paragrafu $ 1 Przedmiot umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do
wykonania Rozruchu hydraulicznego i technologicznego oraz przeprowadzenie eksploatacji pr6bnej z

osiqgniqciem zakladanego efektu technologicznego;
W dokumentach przetargowych nie znale2lismy wytycznych dot. eksploatacji pr6bnej.
W zwiqzku z powyzszym zwracamy siq z proSbq o przekazanie informacji jak poni2ej:
- ile czasu ma trwai eksploatacja pr6bna?

- kto (WYKONAWCA czy ZAMAWIAJACY) ponosi koszty przeprowadzenia eksploatacji pr6bnej w
zakresie: medi6w, chemii, utylizacji odpad6w (tj. skratki, piasek, osady powstalych podczas bie2qcej
obslugi OS), bada6, koszt6w zapewnienia nadzoru?,,

Odpowiedi:
Zamawiajqcy piszqc o eksploatacji p16bnej z osiqgniqciem zakladanego efektu technologicznego
chcial w spos6b szczeg6lny podkreSlii wa2no5i ostatniej fazy czynno:ici rozruchowych. Nie chodzi tu
o nic innego jak o ostatniqfazq rozruchu technologicznego przebiegajqcq pod obciq2eniem Sciekami,
o kt6rej jest mowa w udostqpnionych dokumentach oraz w wyja:inieniach zawartych w
odpowiedziach na poni2sze pytania.

PWsriglL 2.

,,ROZRUCH TECH NOLOGICZNY:

ZgOdNiC Z ZAPiSAMi ,,SryI-TECHNOLOGIA 
ORAZ ROBOTY MONTAZOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH,

URZADZEN I ARMATURY" Rozruch technologiczny powinien trwai 4 miesiqce. Zwracamy siq z pro6bq
o informacje:

- kto (WYKONAWCA czy ZAMAWIAJACY) ponosi koszty w zakresie: medi6w, chemii, utylizacji
odpad6w (tj. skratki, piasek, osady) powstatych podczas biezqcej obslugi oS, bada6 Sciek6w i

osad6w?"

Odpowiedi:
Przez caly okres trwania inwestycji Zamawiajqcy bqdzie ponosil koszty zwiqzane z bie2qcq obstugq



oczyszczalni Sciek6w tj. zakup chemii (PlX) u2ywanej do wspomagania procesu oczyszczania Sciek6w,
utylizacja odpad6w powstalych w procesie oczyszczania Sciek6w (skratki, piasek, osad) oraz
comiesiqczne badanie Sciek6w.

Od momentu przystqpienia do rozruchu technologicznego, po stronie Wykonawcy bqdq le2aly koszty
zakupu wszystkich pozostalych chemikali6w przewidzianych do stosowania w rozbudowanej
oczyszczalni 5ciek6w. llo6i dostarczonej chemii musi pokryi zapotrzebowanie niezbqdne do czasu
zakoriczenia inwestycji. Wykonawca bqdzie r6wnie2 zobowiqzany na zakof czenie rozruchu
technologicznego wykonai badanie osadu, badanie Sciek6w oraz badanie poziomu halasu. W
przypadku uzyskania nieprawidlowych parametr6w, Wykonawca bqdzie zobowiqzany powt6rzyi
badania.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca poniesie koszty wykonania przylqczy, koszty zainstalowania
licznik6w zulycia wody i energii slu2qcych do rozliczenia medi6w zu2ywanych przez Wykonawce, oraz
koszty zuiycia tych medi6w.

Wykonawca nie poniesie koszt6w energii iwody zwiqzanych zbie2qcq eksploatacjq oczyszczalni tj.
zu2ywanych w procesie oczyszczania Sciek6w iodwadnia osad6w.

Pvtonie nr 3.

,,ROZRUCH TECH NOLOGICZNY:

ZgOdNiC Z ZAPiSAMi .,STVI.TECHNOLOGIAORAZ 
ROBOTY MONTAZOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH,

URZADZEI( I ARMATURY" p. 8.4.3 powinno zostai powolane Kierownictwo Rozruchowe w sklad
kt6rego powinniwej6i:

"pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu, znajqcy problematykq uruchamianej
oczyszczalni. W zespotach roboczych powinni byi zatrudnieni fachowcy ze slu2b lnwestora,
U2ytkownika oraz przedsiqbiorstw specjalistycznych - w szczeg6lno6ci tych, kt6re nie tworzq
wlasnych grup rozruchowych, a ich udziat jest w rozruchu niezbqdny"
Zwracamy siq z proSbq o potwierdzenie, 2e koszt zatrudnienia czlonk6w/zespol6w Kierownictwa
Rozruchowego jest po stronie Zamawiajqcego.

W przypadku, gdy koszt ten powinien uwzglqdnii Wykonawca, prosimy o przekazanie informacjijak
poni2ej:

- lle os6b i na jak dlugo ?

- Wynagrodzenie brutto?

Odpowiedi:

Gt6wnym organizatorem rozruchu bqdzie Wykonawca. Do jego obowiqzk6w bqdzie nale2ato
zorganizowanie odpowiedniego zespotu i poniesienie koszt6w z tym zwiqzanych.
Wykonawca nie stawia szczeg6towych wymagaf co do liczebno6ci i wynagrodzenia takiego
zespolu. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w rozruchu technologicznym,
przy czym Wykonawca nie poniesie 2adnych koszt6w zwiqzanych z uczestniczeniem
Zamawiajqcego w rozruch u.
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