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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku 
z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach nr sprawy: 
KISA/TOt/05/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.87 SEPARATOR PIASKU OS PODLESIE 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 1:  
Zamawiający podał w PFU parametry wydajności separatora – płuczki piasku. 
Jakimi parametrami powinien charakteryzować się piasek po układzie separacji 
i płukania piasku dla podanego obciążenia urządzenia? 
 
Odpowiedź: 
Piasek po układzie separacji i odwadnia powinien mieć poniższe parametry: 
- strata przy prażeniu (LOI): mniejsza lub równa 3% 
- rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) 800 mg/kg s.m. 
- stopień odwodnienia: nie mniej niż 85% s.m. 
- efektywność separacji dla uziarnienia większego lub równego 0.2 mm: 95 % 
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części elementów separatora – płuczki piasku w tym 
w szczególności przenośnika ślimakowego ze stali specjalnej? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze 
ściekami/piaskiem (z wyłączeniem napędów, łożysk, armatury pomocniczej) wykonane były 
ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4541, lub równoważnej,  poddanej w całości pasywacji 
poprzez zanurzanie w roztworze kwasów. 
 
 
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie spirali bezwałowej do transportu odseparowanego 
piasku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania spirali bezwałowej do transportu odseparowanego 
piasku. 
 
 
Pytanie 4: 
Czy dla separatora – płuczki piasku Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiennej 
okładziny na której prowadzony będzie przenośnik ślimakowy piasku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania wymiennej okładziny chroniącej obudowę 
przenośnika. 
 
 
Pytanie 5:  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie separatora – płuczki piasku gdzie proces płukania 
realizowany będzie bez użycia mieszadła? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie separatora – płuczki piasku, gdzie proces płukania 
realizowany będzie bez użycia mieszadła. 
 
 
Pytanie 6: 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogów dotyczących ew. hermetyzacji 
urządzenia do separacji i płukania piasku. 
 
Odpowiedź: 
Hermetyzacja urządzenia powinna być zrealizowana poprzez klapy samodomykające (łatwo 
demontowalne) na otworze wyrzutowym piasku.  
 
 
Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, które 
wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 17.03.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 17.03.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 

Z poważaniem 

Prokurent  Wiceprezes Zarządu 
Anna Wilk        Andrzej Cebula   

 


