Otwock dnia 09.02.2017 r.
Dotyczy: odpowiedzi na pytania.
Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.
Dotyczy postępowania nr 2/2016/UE – „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w
Otwocku – zadanie I”.
W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zg. z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. Zmianami)
Zamawiający udziela odpowiedzi oraz Zamawiający zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. Zmianami) modyfikuje zapisy siwz:
1. Dotyczy pkt. 6.1. SIWZ Oświadczenia Wykonawcy i dodatkowe dokumenty dołączone do oferty ppkt.
3) ,,Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także
Jednolite Dokumenty dotyczące Podwykonawców” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą Jednolitych Dokumentów dotyczących Podwykonawców o ile Podwykonawcy
są znani na etapie składania oferty (zgodnie z brzmieniem części II, pkt. D ,,Podwykonawstwo”
Formularza JEDZ - ,,Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych
podwykonawców”)
Tak, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Jednolitych Dokumentów dotyczących
Podwykonawców o ile Podwykonawcy są znani na etapie składania oferty.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z subklauzuli 1.8 zdania ,, W przypadku opóźnienia
w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do
żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu”? Wykonawca podnosi, iż w przypadku
nieuzasadnionego opóźnienia Zamawiającego lub bezpodstawnej odmowy zatwierdzenia
dokumentów, Wykonawca winien mieć możliwość wystąpić z konkretnymi roszczeniami.
Zamawiający nie wyraz zgody na wykreślenia.
3. Czy Zamawiający przewiduje w zakresie prac wycinkę drzew/krzewów, a jeżeli tak to czy pozyskał
odpowiednią decyzję administracyjną? – subklauzula 1.13.
Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w tym zadaniu.
4. Czy Zamawiający może wyjaśnić kiedy zostanie zwrócone 30% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy? Obecny zapis nie jest jasny, a wręcz sprzeczny z art. 151 PZP – subklauzula
4.2.
Zapis jest zgodny z art. 151 PZP.
5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wygrodzenia terenu budowy lub chociaż wyraźnego jego
oznaczenia? Konieczność realizacji robót bez wydzielenia terenu budowy czyni niezwykle
utrudnionym ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne szkody/kradzieże. Wykonwca nie
może ponosić odpowiedzialności za działania/zaniechania Zamawiającego lub osób przez niego
zatrudnionych – subklauzula 4.22 ppkt e)
W trakcie prowadzenia robót musi być zapewniony całodobowy dostęp pracowników obsługi
eksploatacyjnej do obiektów. Wygrodzenie jakiegoś terenu np. na zaplecze budowy będzie możliwe
po uzgodnieniu z Użytkownikiem.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt.bˍ kl. 15.2 ze względu na to, że zamiar nie może
być poczytany jako podstawa do odstąpienia od umowy ?
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego punktu.

7. Czy Zamawiający może wyjaśnić treść podstawy wypowiedzenia od kontraktu zawartą w subklauzuli
15.2 ppkt f) – i ) oraz ii)
Są to działania zabronione.
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę by spory, które nie zostaną rozstrzygnięte przez Komisję rozjemczą
lub z którą to decyzją strona nie zgadza się były rozstrzygane przez sąd powszechny? Wykonawca
wnosi o zmianę subklauzuli 20.6 i 20.7.
Zamawiający podtrzymuje zapisy
9. Prosimy o udostępnienie analiz osadów zgromadzonych w OBF.
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10. SIWZ cz. III. 1.1 Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5.5 cyt: ,,Zachować standard
wykończenia pomieszczeń jak w istniejących obiektach”. – prosimy o potwierdzenie, że opracowany
Projekt wykonawczy obejmuje wymagany standard wykonania.
Projekt wykonawczy obejmuje wymagany standard wykonania. Zastosowane materiały zgodnie z
zatwierdzonym wnioskiem materiałowym.
11. SIWZ cz. III. 1.1 – Załącznik A do opisu Przedmiotu zamówienia pkt. 5.1 – prosimy o informację,
czy istnieje możliwość ingerencji w zainstalowane oprogramowanie, które jest w obecnej chwili
realizowane ? Ponadto zapis w obecnej formie uniemożliwia pełne rozeznanie i dokonanie wyceny
tego elementu (nie została zachowana zasada jednoznacznego i wyczerpującego opisania
przedmiotu zamówienia) – prosimy o zmianę zapisu. Jednocześnie prosimy o podanie nazwy firmy
realizującej oprogramowanie i system AKPiA dla zadania 2,3,4 oraz wyjaśnienia czy w przypadku
ingerencji w istniejące szafy AKPiA Zamawiający nie utraci gwarancji na system i szafy sterownicze
Istnieje możliwość ingerencji w zainstalowane oprogramowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca i Gwarant: EKOLOG Sp. z o.o.; ul. Wapienna 36 ; 64-920 Piła.
12. Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w klauzuli 3.3 Warunków Szczególnych Kontraktu cyt:
,,Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca”
Zapisy należy odczytywać łącznie dla całej klauzuli.

13. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 SIWZ jest informacja o dokumentacji projektowej
wykonawczej dla części instalacje elektryczne która powinna być udostępniona przez
Zamawiającego, niestety takiej dokumentacji nie ma w udostępnionych na stronie plikach, jest
dokumentacja projektowa budowlana. Czy Wykonawca ma oprzeć wycenę części instalacji
elektrycznych na bazie projektu budowlanego ?
Dokumentację wykonawczą dołączono do materiałów przetargowych na stronie internetowej
Zamawiającego.
14. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze pozycje od nr 2152 do nr 2239 mają podobne
opisy pozycji i takie same obmiary jak pozycje od nr 2240 do nr 2325. Czy te pozycje są prawidłowo
zamieszczone w przedmiarze czy też jeden z zakresów podanych wyżej można usunąć gdyż
nastąpiło jego powielenie?
Są prawidłowe: jedne dotyczą demontaży, drugie wykonania. Jednocześnie należy stosować zapisy
SIWZ dotyczące przedmiaru robót.
15. Ust 5.2 Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu pkt 5.2.1. Warunek sytuacji ekonomicznej
lub finansowej ppkt b) rentowność sprzedaży netto – cyt.: „stosunek zysku netto do sprzedaży – na
poziomie wartości nie mniejszej niż 0,02”. Z uwagi na wymóg podania wskaźnika zaokrąglonego do
dwóch miejsc po przecinku, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie
powyższego warunku udziału w postępowaniu wskaźnika, który przed zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku wynosi 0,018.
Zamawiający nie uzna takiego wskaźnika (określenie „nie mniej” dotyczy wartości bezwzględnej
wskaźnika a nie zaokrąglenia).
16. Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ppkt 6.1
Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Wykonawca jest zobowiązany do
opracowania: Cyt.: „zespół instrukcji ruchowych (eksploatacyjnych) ustalonych dla każdego
stanowiska pracy…”. Prosimy o przedstawienie wykazu stanowisk wymagających opracowania
niniejszej instrukcji.
Wykaz obejmuje stanowiska obiektów budowanych lub przebudowywanych/rozbudowywanych.
17. SIWZ Cz. III.1.1. - ZAŁĄCZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 17.2.1. cyt.:
„Rozliczeniu podlegają wykonane dla poszczególnych obiektów:
a) roboty budowlane dla poszczególnych branż;
b) montaż i uruchomienie urządzeń;”
Natomiast w Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
ppkt 6.1 Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Zamawiający wymaga w kilku
podpunktach przedstawienia szczegółowych kosztów rozruchu. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje
w kosztorysie pod nazwą „montaż i uruchomienie urządzeń” Zamawiający rozumie jako całość robót
dotyczących rozruchu i związane z nim koszty.
W zapisach STWiORB jest mowa o składnikach ceny a nie o wymogach ich wyceny.
18. SIWZ Cz. III.1.1. - ZAŁĄCZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 17.2.1. cyt.:
„Rozliczeniu podlegają wykonane dla poszczególnych obiektów:
a) roboty budowlane dla poszczególnych branż;
b) montaż i uruchomienie urządzeń;”
Natomiast w Pkt 6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
ppkt 6.1 Zasady ogólne STWiORB ST-15 – Instalacje technologiczne, Zamawiający wymaga w kilku
podpunktach przedstawienia szczegółowych kosztów rozruchu. Prosimy o wyjaśnienie zasadności
przedstawiania Zamawiającemu szczegółowych rozliczeń kosztów rozruchy instalacji.
Podobnie jw. STWiORB nie mówi o nakazie wyceny robót
19. Pkt. 1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne; (3) Próba Eksploatacyjna; STWiORB ST00 Wymagania ogólne Cyt.: „Zamawiający będzie przejmował wykonane obiekty (które przejmą

funkcje obiektów podlegających modernizacji lub likwidacji) po próbach mechanicznych i
hydraulicznych co umożliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony będzie na etapie
eksploatacji przez Zamawiającego.” Czy Oferent dobrze wnioskuje z powyższego zapisu, iż rozruch
technologiczny (i późniejsza próba eksploatacyjna) będące następstwem rozruchu mechanicznego
oraz hydraulicznego będzie prowadzony przez Zamawiającego?
Proponuję zmienić zapis na taki, z którego wynika, że:
Rozruch technologiczny (i późniejsza próba eksploatacyjna) będące następstwem rozruchu
mechanicznego oraz hydraulicznego będzie prowadzony przez Wykonawcę przy udziale Grupy
Rozruchowej, w której skład będą wchodzili pracownicy Użytkownika.
20. Warunki Szczególne Umowy klauzula 10.2 cyt.: „Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części
Robót (poza użytkowaniem czasowym) zanim Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dla tej
części.” – prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „użytkowanie czasowe”? Dla których
obiektów planowane jest wystawienie wcześniejszego Świadectwa Przejęcia: Pompownia główna,
WKFz?
Treść klauzuli należy rozumieć tak jak ją zapisano.
21. Warunki Szczególne Umowy klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy – prosimy o
podanie kwoty wymaganego ubezpieczenia.
Warunki podano w SIWZ.
22. Pkt 2.3.7. STWiORB ST-15 widnieje zapis:
cyt.: „Warunki techniczne przyczep:
 ładowność min. 12.000 -14.000 kg,
 masa całkowita max ( DMC ). 18.000 kg.
 kolor: RAL 5010– niebieski.
 zawieszenie dwuosiowe tzw. tandem lub trzyosiowe z osią skrętną.
 Skrzynia ładunkowa z profili zamkniętych na podłużnicach podwozia i nadwozia,
wzmocniona, o wymiarach zapewniających ustawienie w miejscu załadunku osadu i
możliwość załadunku z projektowanego przenośnika taśmowego.
 hydrauliczny układ podnoszenia i opuszczania przyczepy,
 otwierana hydraulicznie tylna burta.
 opróżnianie przyczepy poprzez wywrót do tyłu.
 kąt wywrotu min. 50 stopni.
 hamulce pneumatyczne z instalacją dwuprzewodową. Postojowy hamulec ręczny.
Własny układ hydrauliczny i pneumatyczny oraz instalacja elektryczna do obsługi
przyczepy do podłączenia do WOM pojazdów obecnie eksploatowanych przez
Zamawiającego.
 stopa podporowa dyszla: hydrauliczna - obsługiwana ręcznie lub prze układ
hydrauliczny. Drabinka wejściowa i stopnie burtowe.
 plandeka z układem mocowań do przykrycia ładunku lub inny rodzaj przykrycia do
łatwej i szybkiej obsługi. Zabezpieczenia przed wyciekami z przestrzeni ładunkowej,
 gwarancja min. 2 lata. Fabryczna homologacja, świadectwo CE.”
Natomiast w pkt 7.8. PW Pomieszczenie ewakuacji osadu – obiekt nr 16.1 widnieje zapis cyt.:
Warunki techniczne przyczep:
 ładowność min. 8.000 -10.000 kg,
 masa całkowita max ( DMC ). 11.800 kg.
 długość zabudowy na przyczepie wew. ~ 5500 mm,
 szerokość zabudowy wew. ~ 2450 mm,
 podłoga wykonana z blachy stalowej,
 zawieszenie dwuosiowe z osią skrętną lub tzw. tandem,



skrzynia ładunkowa z profili zamkniętych na podłużnicach podwozia i nadwozia,
wzmocniona, o wymiarach zapewniających ustawienie w miejscu załadunku osadu i
możliwość załadunku z projektowanego przenośnika ślimakowego,
 pneumatyczny układ podnoszenia i opuszczania przyczepy,
 opróżnianie przyczepy poprzez wywrót do tyłu,
 kąt wywrotu min. 50 stopni,
 układ hamulcowy pneumatyczny
z
systemem
antyblokującym,
hamulce
bębnowe sterowane pneumatycznie
 własny układ hydrauliczny i pneumatyczny oraz instalacja elektryczna do obsługi
przyczepy do podłączenia do pojazdów obecnie eksploatowanych przez Użytkownika
– w razie konieczności Wykonawca dostosuje instalacje elektryczne tych pojazdów do
podłączenia przyczep.
 stopa podporowa dyszla: hydrauliczna - obsługiwana ręcznie lub przez układ
hydrauliczny.
 drabinka wejściowa i stopnie zaburtowe, tylna burta otwierana hydraulicznie
 plandeka pokryciowa zwijana nad przednią burtą z mocowaniami do burt bocznych
 skrzynia ładunkowa zapewniająca szczelność przewożonych osadów ściekowych
 burty boczne spawane na stałe, bez możliwości otwierania
 błotniki + fartuchy przeciwbłotne, dwa kliny pod koła
 gwarancja min.2 lata. Fabryczna homologacja, świadectwo CE.”
Prosimy o ujednolicenie zapisów.
Poprawiono i ujednolicono, właściwy jest zapis w pkt 7.8. PW Pomieszczenie ewakuacji osadu – obiekt
nr 16.1.
23. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z § 2 Wzoru umowy na roboty budowlane,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są dokumentem nadrzędnym w
stosunku do Dokumentacji Projektowej.
Treść wzoru umowy jest czytelna. Zamawiający nie widzimy potrzeby dodatkowych potwierdzeń.
24. Część IV: Kryteria kwalifikacji: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
dokumentu JEDZ:
Spełnienie
wszystkich
wymaganych Odpowiedź
kryteriów kwalifikacji
Spełnienie
wymaganych
kryteriów [] Tak
[]Nie
kwalifikacji:
Prosimy o wyjaśnienie jakiej odpowiedzi udzielić w przypadku Wykonawcy składającego ofertę jako
Konsorcjum Firm, gdyż kryteria kwalifikacji spełnia Konsorcjum (a nie każdy z Wykonawców
samodzielnie) bądź odstąpienie od wymogu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.
Odpowiedzi należy udzielić zgodnie z zapisami art. 25a pkt. 6 ustawy PZP oraz instrukcją wypełniania
JEDZ-a.
25. Na stronie zamawiającego w udostępnionych dokumentach jest uszkodzony plik „IS-101_pompownia główna”.
Zamawiający informuje, że plik „otwiera” się bez problemów i sugeruje sprawdzić wykonawcy
aktualność swojego oprogramowania.
26. Dotyczy pkt. 5.2.1 SIWZ Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Czy
zapis ,,W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać
będą spełniane tego warunki”
oznacza to:

- Jeden z członków konsorcjum spełnia warunek określony w lit. a) ( przychód netto ze
sprzedaży) lub/oraz lit. b) w całości lub/oraz lit. a) (środki finansowe lub zdolność kredytową)
lub/oraz lit. b) (ubezpieczenie OC).
czy oznacza, że:
- Jeden z członków konsorcjum spełnia warunek określony w lit. a) ( przychód netto ze
sprzedaży) lub/oraz lit. b) p.punkt 1 ( płynność finansowa) lub/oraz lit. b) p.punkt 2 ( rentowność
sprzedaży netto) lub/oraz lit. b) p.punkt 3 ( wskaźnik zadłużenia) lub/oraz lit.a) ( środki
finansowe lub zdolność kredytową) lub/oraz lit b) ( ubezpieczenie OC).
W przypadku konsorcjum regułą jest, że celem spełnienia warunku finansowego (np. w zakresie
środków finansowych, zdolności kredytowej czy polisy OC) łączy się bądź sumuje wyniki finansowe
uzyskane przez jego poszczególnych członków. W przypadku wyliczania wskaźników płynności
finansowej nie ma takiej możliwości. Potwierdzeniem spełnienia warunków płynności finansowej
powinno być osiągnięcie wymaganego wskaźnika przynajmniej przez jednego z członków konsorcjum
(po. Wyrok KIO z 30 kwietnia 2013 r., KIO 874/13).

Prezes Zarządu lub
osoba upoważniona

