
Kołobrzeg 21.08.2020 r.

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR).” 
Postępowanie nr 15/TO/2020

Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane pytania informuje następująco:
1. Na stronie 3/20 SWZ w Rozdziale 9, punkt 5 opisane zostały wymagania dotyczące Referencji.

A. Opis wymaganych referencji jest inny w SWZ a inny we wzorze załącznika do oferty nr 5 na stronie 

13/20:

SWZ strona 3/20 Załącznik nr 5 strona 13/20 Komentarz

। - „dostawy zrealizowane 

przed upływem terminu 

składania ofert"

- „dostawy zrealizowane w 

ciągu 3 ostatnich lat"

Wg tego zapisu SWZ referencje mogą być również 

dla dostaw sprzed 15 lat, a wg zapisu z Załącznika - 

z 3 ostatnich lat

- „3 dostawy wapna BWR w 

ilości minimum 1100 Mg w 

ciągu 1 roku dla każdej z nich"

- „wykaz zrealizowanych w 

ciągu ostatnich 3 lat (...) 3 

dostaw wapna BWR w ilości 

1100 Mg"

Wg zapisu z SWZ 3 dostawy po 1100 ton rocznie.

Rocznie rozumiane jako Rok kalendarzowy? 365 

dni? W różnych miejscach SWZ zapis „rok" sugeruje 

rozumienie roku jako 365 dni (np. „2500 ton w 

ciągu roku") a w innych jako rok kalendarzowy.

Wg Załącznika -1100 ton - w sumie w okresie 3 

lat?

Odp. Rozdział 9 ust 5 SWZ otrzymuje brzmienie:.
Wykaz zrealizowanych, to znaczy zakończonych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 dostawy wapna BWR w ilości 
minimum po 1100 Mg.w ciągu 1 roku dla każdej z nich. Doświadczenie w realizacji dostaw należy 
udokumentować referencjami wystawionymi przez osoby reprezentujące podmiot, który jest 
właścicielem komunalnej oczyszczalni ścieków posiadających decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wydaną dla tych oczyszczalni do których dostarczano wapno BWR w celu przetwarzania 
ustabilizowanego komunalnego osadu na nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby, 
wytwarzające produkt zbywalny na bazie komunalnych osadów ściekowych,na rzecz których 
usługi były realizowane. - załącznik nr 5 do SWZ. Załączone referencje muszą potwierdzać że: 
1/na bazie dostarczanego wapna BWR i osadów ściekowych z oczyszczalni sieków powstaje 
produkt ( nawóz i/lub polepszacz zgodny z Ustawą o Nawozach i Nawożeniu, 
2/produkt ten został dopuszczony do obrotu na mocy decyzji MRiRW , 
3/produkt ten posiada parametry (wszystkie nie gorsze niż parametry produktu opisanego w 
tabeli.



B. W podpunkcie 2 wymagają Państwo, żeby referencje potwierdzały, że produkt ten (czyli produkt 

produkowany z osadu przez wystawcę Referencji) był dopuszczony do obrotu na mocy decyzji 

MRiRW nr G-942/20". Przecież to jest decyzja którą otrzymało MWiK Kołobrzeg na swój produkt. 

Prosimy o udostępnienie treści tej decyzji gdyż bez niej nie istnieje możliwość przygotowania treści 

listu referencyjnego.

Prosimy o instrukcje w jaki sposób operator/właściciel innej oczyszczalni może działać/staraćsię o 

dopuszczenie w oparciu o decyzję wydaną dla MWiK Kołobrzeg.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by: Produkt był dopuszczony do obrotu na mocy decyzji 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystawcy referencji.

C. W podpunkcie 3 wymagają Państwo aby produkt ten (czyli produkt produkowany z osadu przez 

wystawcę Referencji) „posiadał parametry wszystkie nie gorsze niż parametry produktu opisanego 

w tabeli".

Obawiamy się, że zapomnieli Państwo opublikować tabelę opisującą produkowany przez Was 

produkt i jego parametry.

Nie ma możliwości potwierdzenia parametrów nie znając ich.

Prosimy o opublikowanie parametrów produkowanego przez Państwa nawozu lub środka 

poprawiającego właściwości gleby tak abyśmy mogli porównać je z parametrami podobnych 

produktów wytwarzanych przez innych naszych odbiorców.

Odpowiedź: Wymagania jakościowe organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości 
gleby określa decyzja Nr G-942/20, ogólnodostępna na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Wynoszą:
a)zawartość azotu ogółem(N), co najmniej...0,4%(m/m),
b)zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej...0,3 %(m/m)
c) zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, co najmniej...10,0% (m/m)
d)zawartość substancji organicznej przy temp. Spalania 750 st C, co najmniej 20,0(%s.m.) 
e)odczyn pHO 1:5 v:v co najmniej 11;
f) postać ...stała gruzełkowata

2. W SWZ nie został określony okres dostaw. Stwierdzenie „rok od dnia podpisania umowy" bez 

określenia maksymalnego okresu jej trwania (np. - „nie dłużej niż do 31.12.2021") powoduje 

konieczność założenia przez nas ryzyko finalnego podpisania umowy np. w 2021 i dostaw w 2022 roki 

co przekłada się na konieczność uwzględnienia w ofercie ryzyka wzrostu kosztów co niesie za sobą 

wyższą - mniej korzystną dla Państwa - cenę.

Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.

3. Opisie Przedmiotu Zamówienia — strona 10/20 oraz strona 18/20 - dokument o takiej nazwie pojawia 

się dwukrotnie. Nie doszukaliśmy się różnic ale prosimy o informację czy takowe są i czy któryś z nich 

jest nadrzędny.



Odpowiedź: Dokumenty są jednakowe, pierwszy jest jako załącznik do SWZ, drugi widnieje jako 
załącznik do umowy

4. W Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronie 10/20 w punkcie 2. podano parametry fizykochemiczne 

opisane jako „techniczno-użytkowe". Podane są tam wartości „rekomendowane" oraz „wymagane". 

Prosimy o informację czy spełnianie wartości rekomendowanych jest wymagane, a jeśli nie to jaki jest 

cel ich podawania.

Odpowiedź: Określają przedział wymaganych parametrów.

5. W Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronie 10/20 w punkcie 2 na dole zapisano „Zamawiający 

wymaga by zużycie wapna w procesie technologicznym przetworzenia osadu komunalnego na nawóz 

organiczny wynosiło nie więcej niż 200 kg na IMg s.m. osadu".

Prosimy o przesłanie schematu linii produkcyjnej wraz z jej wszystkimi nastawami i parametrami pracy 

tak abyśmy byli w stanie oszacować potencjalny zakres dawkowania naszego wapna. Prosimy również 

o wskazanie doświadczonej osoby odpowiedzialnej za technologię i proces wraz z jej danymi 

kontaktowymi oraz wskazaniem czasu kiedy mogłaby ona być oddana do naszej dyspozycji w celu 

odpowiedniej interpretacji dokumentacji i określenia szczegółów pracy Państwa instalacji. Pozwoli to 

określić potencjalne zapotrzebowanie na wapno.

Odpowiedź: Informujemy, że obecnie zadanie pt „Zagospodarowanie osadów ściekowych na 

oczyszczalni ścieków w Korzyścienku" jest na etapie wykonawstwa/rozruchu w związku z tym, 

o wymienione wyżej schematy i nastawy prosimy zwracać się do wykonawcy tj. firmy:

SEEN TECHNOLOGIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Siennicka 29; 04-394 Warszawa 
Nr KRS 0000060334,

6. W paragrafie 8 punkt 2 wzoru umowy mowa jest o „odbiorze końcowym robót". Prosimy o:

- przedstawienie zakresu ewentualnych robót które powinniśmy wykonać wraz z dostawami wapna

- lub o usunięcie punktu 2 w paragrafie 8 w całości.

Odpowiedź: Wzór umowy w &8 ust 2 otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia, zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % wniesionego 
zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, 
natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 
pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .
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