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W odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, Zamawiający
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655), udziela następujących wyjaśnień oraz
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:
I. Zapytania z dnia 05.03.2008 r.
1. Zamawiający odnosi kary umowne oraz wynagrodzenie za wykonane roboty do
elementów robót podanych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo –
finansowym i jednocześnie wskazuje, Ŝe stanowi on załącznik nr 1 do umowy. SIWZ
zawiera wzór umowy nr IE/3410/01/08 ale brak jest załącznika nr 1 - prosimy o
przesłanie załącznika nr 1 do umowy (załączono jedynie wstępny harmonogram
rzeczowo – finansowy tj. załącznik 13 do SIWZ).
Odpowiedź
Do SIWZ załączony został załącznik nr 13 – wstępny harmonogram rzeczowo –
finansowy. Po dokonaniu ustaleń, stanowił on będzie załącznik nr 1 do umowy i nazwany
zostanie szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, do którego odnoszą się
kary umowne.
2. Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie zapisów SIWZ odnośnie kar
umownych i wyznaczenie limitu kar np.: max 10% ceny ofertowej. Taki zapis
umoŜliwi rozsądną ocenę ryzyka przez oferentów.
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę na ustalenie limitu kar umownych do wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego, dokonując jednocześnie modyfikacji zapisów w artykule
10 ust.10.1.1. wzoru umowy (załącznik 17), w którym po dotychczasowej treści dodaje się
treść „do wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego”
3. Prosimy o określenia kryteriów jakie musi spełnić bank lub firma ubezpieczeniowa,
aby uzyskać akceptację Zamawiającego przy zabezpieczaniu naleŜytego wykonania
umowy.
Odpowiedź.
Firma ubezpieczeniowa musi być firmą zarejestrowaną, zgodnie z prawem polskim.
4. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienia pojęcia „element robót” będącego podstawą
wystawiania faktur. Czy są to wszystkie pozycje z wyszczególnione w „Tabeli
cenowej elementów” czy teŜ „Elementy rozliczeniowe” wyszczególnione
przedmiarach?
Odpowiedź
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Faktury wystawiane będą za zakończone elementy robót podane w szczegółowym
harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
zgodnie z zapisami artykułu 12 wzoru umowy (załącznik nr 17).
5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę (umowa pkt. 4.1.7.c) do poniesienia
„ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej opłat stałych” bez
dodatkowego wynagrodzenia. Prosimy o wyjaśnienie czy dotyczy to wszystkich takich
zdarzeń czy tylko wynikłych z zawinionych działań wykonawcy związanych z
realizacją robót.
Odpowiedź
Dotyczy wyłącznie zdarzeń wynikłych z zawinionych działań wykonawcy, związanych z
realizacją robót.
6. Wnosimy o zmianę zapisów pkt. 4.3.1. i określenie odpowiedzialności wykonawcy do
jego zawinionych działań a nie jak to jest obecnie zdefiniowane „wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą …”.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu 4.3.1. w artykule 4 wzoru umowy, dodając po
dotychczasowej treści „a powstałych z zawinionych działań Wykonawcy”.
7. Wzór umowy pkt. 6.2.1.2.a – prosimy o doprecyzowanie zapisu „Zamawiający moŜe
obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie”. W jaki sposób Zamawiający będzie naliczał
obniŜenie wynagrodzenia?
Odpowiedź
ObniŜenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o obustronne, polubowne ustalenia, a w
przypadku braku zgody, Zamawiający posiłkował się będzie opinią i wyceną dokonaną
przez uprawnionego rzeczoznawcę.
8. W oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczno oraz
wyszczególnione w SIWZ urządzenia technologiczne prosimy o zdefiniowanie
zakresu prac konserwatorskich, które wg wymogów naleŜy wykonywać co najmniej
raz w kwartale w okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź
Zakres niezbędnych prac konserwatorskich określony jest w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) konkretnych urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę.
9. Prosimy o jednoznaczne określenie, z jakiego materiału mają być wykonane
konstrukcje wsporcze dla instalacji elektroenergetycznych, gdyŜ w opisie tych robót
widnieje zapis „Wszystkie konstrukcje wsporcze w pobliŜu ścieków naleŜy wykonać ze
stali kwasoodpornej, w innych obiektach stal ocynkowana o grubości ścianek
1mm.”.Z kolei w pozycjach przedmiaru tylko w pozycji 744 podano wykonanie
materiałowe ze stali ocynkowanej, zaś w innych pozycjach wymagane jest wykonanie
ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź
Konstrukcje wsporcze mają być wykonane zgodnie z przedmiarem robót.
10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy strukturalne
rozdzielnicy RPO.
Odpowiedź
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Biuro Projektów uzupełniło wersję elektroniczną dokumentacji o brakujące rysunki strukturalne
rozdzielnicy RPO, którą zamieszcza się .na stronie internetowej, jako uzupełnienie.
11. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.1; Odbiór robot // odbiór częściowy
i odbiór etapowy // str. 29-30] Prosimy o podanie, kto będzie ponosił koszt zuŜycia
energii elektrycznej po odbiorze częściowym modernizowanych obiektów?
Odpowiedź
Wykonawca
12. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.1 Odbiór robot // odbiór częściowy i odbiór
etapowy // str. 29-30] Kto będzie ponosił koszt eksploatacji nowoprojektowanych
obiektów w okresie pomiędzy odbiorem częściowym a końcowym modernizowanej
oczyszczalni?
Odpowiedź
Wykonawca

13. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni
// str. 32] Czy do rozruchu naleŜy wliczyć ceny zuŜycia środków chemicznych?
Odpowiedź
Tak
14. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni
// str. 32] Czy do rozruchu naleŜy wliczyć ceny wywozu i utylizacji skratek, piasku
osadu?
Odpowiedź
Tak
15. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni
// str. 32] Czy do rozruchu naleŜy wliczyć ceny zuŜycia energii elektrycznej?
Odpowiedź
Tak
16. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni
// str. 32] Czy do rozruchu naleŜy wliczyć koszt analiz i badan laboratoryjnych?
Odpowiedź
Tak
17. [SST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni
// str. 32] Prosimy o podanie aktualnych cen jednostkowych zuŜycia:
- wody
- energii elektrycznej
- PIX
- polielektrolitu
- kosztów analiz laboratoryjnych
Odpowiedź
Ustalić we własnym zakresie
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18. [SST 03 Szczegółowa specyfikacja techniczna] Wg przedmiaru poz. 27 Rozruch
technologiczny, szkolenie załogi, dane do wyceny tej pozycji powinny znajdować się
w SST 03, prosimy o przesłanie brakujących informacji.
Odpowiedź
NaleŜy pominąć pozycję przedmiaru nr 27.
W pozycji przedmiaru nr 996 naleŜy potraktować uruchomienie oczyszczalni jako całości
a więc takŜe obiektu nr 2. W pozycji 996 naleŜy uwzględnić kompleksowe szkolenie
załogi oczyszczalni.

19. [SST 03, str. 5, pkt. 1.3.2 – Stacja krat (obiekt modernizowany) – OB. nr 2 oraz
przedmiar poz. 28 – 2.2.12 – przekrycie kanałów] Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego
materiału mają być wykonane w/w przekrycia kanałów?
Odpowiedź
Przekrycia kanałów mają być wykonane z płyt wykonanych całkowicie z laminatu
poliestrowo – szklanego.
20. [Przedmiar – poz. 194 i 198] Prosimy o podanie średnicy rury przewodowej do doboru
uszczelnienia łańcuchowego w istniejących tulejach rurowych Dn1000,
wyszczególnionego w pozycji 198.
Odpowiedź
NaleŜy przyjąć średnicę rury przewodowej ∅ 1020x10 mm stal nierdzewna 0H18N9
21. [Przedmiar – poz. 352 - MontaŜ ręczny z ustawieniem przejść tulejowych,
uszczelnienie łańcuchem, otwory d=800 mm ] Prosimy o podanie średnicy
zewnętrznej rury przewodowej do doboru uszczelnień łańcuchowych dla otworu
d=800 mm.
Odpowiedź
NaleŜy przyjąć średnicę rury przewodowej ∅ 816x8 mm stal nierdzewna 0H18N9
Zgodnie z Projektem Wykonawczym „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Pobierowie”
22. [Przedmiar, poz. 438 i 439] Prosimy o podanie średnicy zewnętrznej dla rur
przewodowych przewidzianych do uszczelnienia łańcuchem w otworze d=200 mm
(poz. 438) i d=150 mm (poz. 439).
Odpowiedź
NaleŜy przyjąć średnicę rury przewodowej:
∅ 211x5,5 mm GRP – 2 przejścia
∅ 205x2,5 mm GRP – 2 przejścia
∅ 158,6x4,3 mm GRP – 2 przejścia
23. Przejście szczelne typu PROFOS dla rury 831,2 * 15,6 PN10 GRP, rysunek T-9, nie
zostało wyszczególnione w przedmiarze, część technologiczna dla obiektu OB. 7,
technologia.
Odpowiedź
NaleŜy uwzględnić przejście szczelne typu PROFOS dla rury ∅ 831,2x15,6 PN10 GRP –
rysunek T-9 Projektu Wykonawczego Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w
Pobierowie.
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24. [Przedmiar, poz. 495 MontaŜ ręczny z ustawieniem przejść tulejowych, uszczelnienie
łańcuchem], Dla jakiej średnicy zewnętrznej Dz rury przewodowej naleŜy dobrać
łańcuch uszczelniający przy średnicy otworu 630 mm?
Odpowiedź
NaleŜy dobrać łańcuch uszczelniający dla średnicy rury przewodowej ∅ 630x35,7 PE
25. [Rysunek T-10, Osadniki końcowe – ob. 8.1, 8.2, 8.3 – rzut, przekrój A-A] Wskazane
na podanym rysunku przejścia szczelne typu PD nie są zgodne z wyspecyfikowanymi
w przedmiarze przejściami dla analogicznych obiektów (np. montaŜ ręczny
z ustawieniem przejść tulejowych, uszczelnienie łańcuchem, otwory d=355 mm.)
Prosimy o odpowiedź, jakie przejścia (typ) naleŜy wycenić dla osadników
końcowych?
Odpowiedź
Dla osadników końcowych naleŜy wycenić przejścia tulejowe z uszczelnieniem
łańcuchowym.
26. [Przedmiar, poz. 529, 530, 531, 532, 533] . Prosimy o podanie średnic rur
przewodowych warunkujących prawidłowy dobór i wycenę przejść szczelnych
tulejowych wraz z uszczelnieniem łańcuchowym. Podane w przedmiarze średnice
otworów montaŜowych dotyczą prawdopodobnie Dn rurociągów przewidzianych do
montaŜu i uszczelnienia (Rysunek T-10) np. MontaŜ ręczny z ustawieniem przejść
tulejowych, uszczelnienie łańcuchem, otwory d=90 mm.
Odpowiedź
W wymienionych pozycjach naleŜy przyjąć przejścia dla następujących średnic rur
przewodowych:
∅ 90x5,4 PE SDR 17 – 3 przejścia
∅ 110x6,6 PE 100 SDR 17 – 3 przejścia
∅ 355x21,1 PE SDR 17 – 3 przejścia
∅ 511,8x6 stal nierdzewna 0H18N9– 3 przejścia
∅ 630x7 stal nierdzewna 0H18N9– 3 przejścia
27. Prosimy o wyjaśnienie róŜnic w ilości przepustnic i zasuw noŜowych,
wyszczególnionych w tabelach i podanych do wyceny w przedmiarze. Które dane
naleŜy przyjąć do wyceny?
A. Przepustnice
DN 150/Elektr.
729
DN 150/Ręczna
DN 200/Ręczna
DN 250/Ręczna
DN 300/Ręczna
DN 50/regulacyjna ręczna?
DN 80/regulacyjna ręczna?
DN 100/regulacyjna ręczna?

B. Zasuwy noŜowe

tabela
(szt./Obiekt)
2/Ob.12

przedmiar
(w szt./L.p.)
4/Lp.241, 338,

2/Ob.6.1, 6.2
-

2/Lp.728
2/Lp.727
2/Lp.726

-

3/Lp.817
2/Lp.818
2/Lp.819

tabela

przedmiar
5

DN 150/Ręczna
DN 400/Ręczna
DN 150/Elektr.
DN 200/Elektr.
DN 400/Elektr.

(w szt./Obiekt)
8/Ob.4, 6.3, 9
4/Ob.5, 6.1, 6.2

(w szt./L.p.)
4/Lp.145, 430
2/Lp.196

2/Ob.6.3
2/Ob.6.3

5/Lp.431, 574
1/Lp.432
2/Lp.240, 337

Biorąc pod uwagę powyŜsze pytania, brak części informacji uniemoŜliwiających
kompleksową wycenę zakresu prac, wnosimy o zmianę terminu składania ofert na
08.04.2008r.
Odpowiedź
Przepustnice
DN 150 - elektryczne

Przedmiar
241; 338;729

Szt.
4 szt.

DN-50
DN-80
DN100

Dokumentacja
Przepustnice ujęte w poz. 241,338
odcinają dopływ spręŜonego
powietrza na rurociągach
zasilających jedną z części komory
nitryfikacji w reaktorze OB. 6.1 i
6.2. (projekt wykonawczy – rys.
T-6; T-7)
Przepustnice ujęte w pozycji 729
odcinają dopływ spręŜonego
powietrza do całego reaktora
(Projekt wykonawczy – rys. T-31)
Błędne zapytanie ofertowe – nie ma w projekcie
738
2 szt.
Projekt wykonawczy – tabela –
poz.17 - strona 32opisu
Błędne zapytanie ofertowe – w przedmiarze w poz. 727 jest
DN300
Błędne zapytanie ofertowe – w przedmiarze w poz. 726 jest
DN350
817
3
Projekt wykonawczy – strona 48
opisu– Hermetyzacja obiektów
818
2
819
2

Zasuwy
DN 150 - ręczna

Przedmiar
145,430

DN 400 - ręczna

196

DN150 - elektryczna

431,574

DN200 - elektryczna

432

DN 400 - elektryczna

240; 337

Szt.
Dokumentacja
Błędne zapytanie ofertowe – ww pozycje
uwzględniają tylko ob. 4 i ob.6.3
Błędne zapytanie ofertowe – ww pozycja
uwzględniają tylko ob.5
Błędne zapytanie ofertowe – ww pozycje
uwzględniają ob.6.3 i ob.9
Powinno być – 2 szt. – zgodnie z Projektem
Wykonawczym
Ilość przedstawiona w przedmiarze jest
zgodna z Projektem Wykonawczym

DN 150 – ręczna
DN 200-ręczna
DN 250-ręczna
DN 300-ręczna
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II. Zapytania z dnia 06.03.2008 r.
1. Kary umowne - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu końcowego – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyŜszym niŜ 0,01% – 0,05% za kaŜdy dzień zwłoki?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostawia się bez zmian.
2. Kary umowne - 1% wynagrodzenia brutto określonego za dany element, za kaŜdy dzień
zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie – czy Zamawiający
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym niŜ 0,01% – 0,05% za kaŜdy dzień
zwłoki?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostawia się bez zmian.
3. Kary umowne - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – czy
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym niŜ 0,01% – 0,05% za
kaŜdy dzień zwłoki?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostawia się bez zmian.
4. Kary umowne - 1000 zł za kaŜdy dzień zwłoki w przekazywaniu terenu budowy – czy
zamawiający akceptuje karę za kaŜdy dzień zwłoki w przekazywaniu terenu budowy w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, adekwatną do płaconej za zwłokę przez
Wykonawcą?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostawia się bez zmian.
5. Czy Zamawiający moŜe potwierdzić zabezpieczenie i podać strukturę źródeł
finansowania inwestycji?
Odpowiedź
Inwestycja realizowana będzie ze środków WFOŚ i GW oraz Fundacji EkoFundusz. Obecnie
Zamawiający posiada potwierdzenie przyjęcia Ankiety Projektuprzez Fundację EkoFundusz i
zawartą umowę z WFOŚ i GW.
6. SIWZ rozdz. IV; wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 15.12.2009 r. – czy
Zamawiający akceptuje uzaleŜnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu
oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu
realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu
rzeczowo – finansowego?
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji robót nie później niŜ w miesiącu wrześniu
2008 r. Nie przewiduje się na tym etapie zmiany terminu wykonania zamówienia, chyba Ŝe
wystąpiły by okoliczności, o których mowa w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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7. WZÓR GWARANCJI NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY – w związku z
brakiem moŜliwości wystawienia gwarancji bezterminowej czy Zamawiający akceptuje
wstawienie dat obowiązywania gwarancji, wraz ze zobowiązaniem do przedłoŜenia
nowej gwarancji przed wygaśnięciem obowiązującej w przypadku zaistnienia takiej
konieczności?
Odpowiedź
Tak
8. Umowa art. 6 ust. 6.1.3; odbiór końcowy 20 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia
odbioru – czy Zamawiający akceptuje dokonanie odbioru końcowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostaje nie zmieniony.
9. Umowa art. 7 ust. 7.2.8; wymóg przedkładania oświadczeń podwykonawców o nie
zaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami wobec podwykonawcy – czy Zamawiający
potwierdza, iŜ oświadczenia podwykonawców mają dotyczyć naleŜności bezspornych i
wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Tak, oświadczenia mają dotyczyć naleŜności bezspornych i wymagalnych.
10. Umowa art. 8 ust. 8.4.2; Zamawiający zaŜąda usunięcia wad, Wyznaczając Wykonawcy
na te czynności odpowiedni termin – czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad w
terminie ustalonym z Wykonawcą, uwzględniającym technologiczne moŜliwości i reguły
sztuki budowlanej?
Odpowiedź
Tak
11. Umowa art. 10; kary umowne :
(1) czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto?;
Odpowiedź
Tak
(2) wobec faktu, iŜ w Umowie nie przewidziano kar z przyczyn Zamawiającego, które
mogą przyczynić się do opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, co powoduje
nierówność stron Umowy, czy Zamawiający akceptuje karę płaconą przez
Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych,
niŜ określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wysokości
adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę za odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedź
Dotychczasowy zapis pozostaje nie zmieniony.
12. Umowa art. 12 ust. 12.7; Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru
zakończonych elementów robót podanych w szczegółowym harmonogramie rzeczowofinansowym – czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania
robót w okresach miesięcznych?
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Odpowiedź
Nie
13. Umowa art. 12 ust. 12.8; Ustala się rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia i protokołu odbioru elementów
robót – w jakim terminie od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
Zamawiający dokona odbioru elementu robót – proponuje się 7 dni?
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje postanowienia artykułu 12 wzoru umowy, dodając ust.12.12 w
brzmieniu:
odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę
„12.12. Zamawiający dokonywał będzie
zakończonych elementów robót, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
14. Umowa art. 12 ust. 12.10; płatności – czy Zamawiający akceptuje ustalenia jako daty
zapłaty dnia wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej dnia
obciąŜenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?
Odpowiedź
Tak
15. Umowa art. 14 ust. 14.1.3 lit. (a); odstąpienie z przyczyn, za które nie odpowiada
Wykonawca: Zamawiający zobowiązany do dokonania odbioru przerwanych robót oraz
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia – czy
Zamawiający potwierdza, iŜ w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada
Wykonawca, poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami –
zapłatę za zamówione i niemoŜliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania
umów z dostawcami i podwykonawcami?
Odpowiedź
W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
Zamawiający zapłaci wyłącznie zastrzeŜone kary umowne na rzecz Wykonawcy, a nie z
tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami robót, z zastrzeŜeniem
postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Umowa art. 14 ust. 14.2.1 lit. (a); prawo do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę,
gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w
niniejszej umowie – czy zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania
robót w terminie 14 dni od daty niedokonanej płatności oraz prawo do odstąpienia od
Umowy z przyczyn Zamawiającego w terminie 30 dni od daty niedokonanej płatności?
Odpowiedź
Nie. Dotychczasowy zapis pozostaje nie zmieniony.
III. Zapytanie z dnia 10.03.2008 r.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca składający oferty przedstawił wraz z nią załącznik nr
1a do SIWZ według sporządzonego przez Zamawiającego wzoru (Rozdział VI pkt 1 SIWZ).
Zgodnie z pkt 2 pppkt (myślnik) 4 załącznika nr 1a do SIWZ wykonawca winien oświadczyć,
Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
2 ustawy gdyŜ nie dotyczy go sytuacja nakazująca wykluczenie z postępowania w
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szczególności sytuacja polegająca na „nie wniesieniu wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony
okres związania ofertą, lub nie wyraŜeniu zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą”.
Wskazuję, Ŝe art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia przesłankę,
której wystąpienie w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinno
spowodować wykluczenie z tego postępowania wykonawcy biorącego w nim udział. Jest nią
nie wniesienie wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie
wyraŜenie zgody się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. Istotne jest jednak, Ŝe
przesłanka ta nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówień, w których wykonawca brał
udział uprzednio. Tym samym Zamawiający nie moŜe Ŝądać od wykonawcy, aby złoŜył
oświadczenie o tym, Ŝe nie dotyczy go sytuacja, o której mowa w ppkt (myślnik) 4 ust. 2
załącznika nr 1 do oferty. Bowiem nawet jeŜeli w innych postępowaniach wykonawca nie
złoŜył bądź nie przedłuŜył wadium, bądź teŜ nie wyraził zgody na przedłuŜenie okresu
związania ofertą, to wykluczenie go na tej podstawie z tych postępowań pozostaje bez
wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gmina Rewal”. Ponadto wskazuję, Ŝe Zamawiający nie
moŜe wymagać, by wykonawca w chwili składania oferty zadeklarował, Ŝe w tym
konkretnym postępowaniu wyrazi zgodę na przedłuŜenie okresu związania ofertą i złoŜy
wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. Zamawiający moŜe jedynie Ŝądać aby
wykonawca oświadczył, Ŝe w niniejszym postępowaniu złoŜył wadium wymagane przez
Zamawiającego.
Wobec powyŜszego wnosimy o modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ poprzez
wykreślenie z ust. 2 ppkt (myślnik) 4 tego załącznika sformułowania „w tym równieŜ na
przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania
ofertą”.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1/a poprzez wykreślenie z ust.2
części treści ujętej po 4 myślniku „w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą”.

IV. Zapytanie z dnia 10.03.2008 r.
1. Do oferty naleŜy dołączyć kosztorysy ofertowe-uproszczone, których łączna wartość
musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym oraz tabelą cenową.
Czy mogą być to kosztorysy zrobione na podstawie przedmiaru robót dołączonego do
SIWZ (Wykaz Załączonej Dokumentacji, tabela str. 25, p-kt 19 Przedmiary robót,
styczeń 2008) w układzie ilość przedmiarowa, cena jednostkowa, wartość pozycji?
Zgodnie z artykułem 12, p. 12.1, 12.2 wynagrodzenie za roboty jest określone jako
wynagrodzenie ryczałtowe - wynagrodzenie zawierające ryzyko ryczałtu. Prosimy o
określenie do czego będą słuŜyć kosztorysy załączone do oferty jeśli zgodnie z
odpowiedzią z dnia 06-03-2008 wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego
opracowania przedmiarów, a więc kosztorysy złoŜone do oferty przez wykonawców nie
będą porównywalne.
Odpowiedź
Kosztorysy ofertowe mogą być wykonane w oparciu o przedmiary dołączone do SIWZ, z
tym, Ŝe w kosztorysach ofertowych naleŜy ująć wszystkie roboty i nakłady konieczne do
wykonania zamówienia (pozostałe usługi, roboty tymczasowe, prace towarzyszące itp.).
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Kosztorysy uproszczone, pokazujące elementy robót, konieczne są do przedstawienia w
instytucjach udzielających poŜyczek i dotacji.
2.
Czy naleŜy dołączyć do kosztorysu zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu?
Obecnie w rozliczeniu robót podstawową jest cena jednostkowa dla danej roboty.
Obecnie przygotowywane kosztorysy nie są wykonywane w programach
kosztorysowych. Podstawą obliczenia jest cena jednostkowa ( obliczana indywidualnie
przez wykonawcę). Elementy takie jak: koszty zaplecza, koszty gwarancji, koszty robót
tymczasowych, inflację w okresie realizacji robót, koszty utrzymania budowy (wszystkie
inne koszty wymienione w p. 8, 9 Rozdziału XII) są rozkładane proporcjonalnie na
wszystkie ceny jednostkowe robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji.
W związku z powyŜszym prosimy o odstąpienia z wymogu dostarczenia zestawień
robocizny, materiałów i sprzętu dla kaŜdego z kosztorysów osobno.
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga załączania do kosztorysu ofertowego zestawień robocizny,
materiałów i sprzętu.
3.
Rozdział 12, p. 6 „ w kosztorysach ofertowych naleŜy nazwać jednoznacznie
proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich
producenta. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać
wymaganiom SIWZ i dokumentacji projektowej oraz STWiORB”.
Prosimy o odstąpienie od tego wymogu poniewaŜ nie na wszystkie materiały, wyroby w
etapie przygotowania oferty określony zostanie producent. Materiały produkowane przez
roŜnych producentów są równowaŜne co do jakości i standardów. MoŜe być kilku
producentów podobnego materiału. Ponadto główne materiały i urządzenia będą ujęte w
Zestawieniu maszyn i urządzeń oraz Tabeli urządzeń równowaŜnych.
Odpowiedź
Zamawiający odstępuje do konieczności jednoznacznego określenia w kosztorysach
ofertowych proponowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii, poprzez
podanie ich producentów.
Niemniej podstawowe urządzenia i maszyny naleŜy ująć w tabeli urządzeń lub w tabeli
urządzeń równowaŜnych i wypełnić wszystkie kolumny tabeli.

V. Zapytanie z dnia 10.03.2008 r.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie treści pkt 3 ppkt. a w rozdziale XIV Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.02.2008r.
Pytanie brzmi:
Czy chodzi o ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowy?
Odpowiedź
Tak
Ponadto stwierdzamy, Ŝe w dokumentacji przetargowej nie ma rozwiązań
projektowych tymczasowych obejść ścieków na czas prowadzenia robót dla:
- piaskownika i krat
- przepompowni głównej
- komory rozdziału
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a takŜe
rozwiązania sposobu zapewnienia
ciągłości napowietrzania ścieków
w trakcie rozbiórki starego i budowy nowego budynku stacji dmuchaw.
W przedmiarze „Tabela cenowa elementów”
jedynie
w
poz. 17.19
dano
moŜliwość oferentom
wyceny „tymczasowego obejścia
na czas
remontu
przepompowni Ob. 4”
Odpowiedź
Obejścia na czas modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków nie są elementem
dokumentacji projektowej.
W przedmiarze i specyfikacji technicznej ST-04 przyjęto przykładowe rozwiązania obejść
proponowanych przez Biuro Projektów, na podstawie którego Wykonawcy zobowiązani są
dokonać wyceny wykonania obejść, traktowanych jako roboty tymczasowe.
VI. Zapytanie z dnia 12.03.2008 r. HBP/DBO/2008/0212
Szanowni Państwo. Informujemy, Ŝe z przyczyn losowych przedstawiciel naszej firmy nie
zdołał dotrzeć na zebranie Wykonawców zwołane w dniu 11.03.2008 r..
Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej, co umoŜliwi nam
rzetelne przygotowanie oferty na w./w zadanie.
Odpowiedź
Zamawiający nie będzie zwoływał kolejnego spotkania wykonawców. Stąd teŜ niezbędne
informacje moŜecie Państwo pozyskać wyłącznie własnym staraniem.
Niemniej zapytania Wykonawców zgłoszone na spotkaniu oraz odpowiedzi Zamawiający
zamieszcza pod poz. VII niniejszego pisma.
VII. Zapytania z dnia 11.03.2008 r. – zgłoszone na zebraniu Wykonawców.
1. Wykonawcy wnoszą o wykonanie rysunku wymiany rurociągu w komorze rozdziału.
Odpowiedź
Biuro Projektów dostarczy ww. rysunek.
2. Projektant wyjaśni sprawę usunięcia przecieków w ścianach zewnętrznych
istniejących reaktorów i w jaki sposób wykonać wycenę?
Odpowiedź
W projekcie przebudowy reaktorów są przyjęte zabezpieczenia w technologii DRIZORO.
Opis zabezpieczeń przewiduje naprawę ścian i dna istniejących reaktorów.
Na etapie wykonywania projektu nie było moŜliwe dokonanie dokładnej oceny stanu
technicznego obu reaktorów, ze względu na ich napełnienie ściekami.
W cenie oferty naleŜy ująć zakres robót opisany w projekcie, STWiORB oraz
przedmiarze, jako materiale pomocniczym, a dodatkowo doliczyć kwotę 100.000 zł ( po
50.000 na kaŜdy reaktor) na wykonanie ewentualnych robót, których nie sposób
przewidzieć. PowyŜsze kwoty naleŜy ująć w tabeli cenowej elementów w poz. 6.1 i w
poz. 7.2.
3. Wykonawcy wnoszą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni bez moŜliwości
przesunięcia terminu wykonania zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na
dzień 07 kwietnia 2008 r. Godziny nie ulegają zmianie.
4. Wykonawcy wnoszą o udzielenie odpowiedzi, czy do załączony do SIWZ przedmiar
robót moŜe stanowić podstawę do wyceny, w której zostanie uwzględnione 100 %
zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej i STWiORB ?
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Odpowiedź
Tak moŜe stanowić podstawę do wyceny, pod warunkiem uwzględnienia 100 % robót i
usług koniecznych do wykonania kompletnego dzieła.
5. Sprecyzowanie definicji robót dodatkowych w stosunku do zapisów ujęcia wszystkich
robót celem wykonania dzieła.
Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem III ust.4 lit. m SIWZ
6. Czy istnieje moŜliwość zamiany materiałów oraz określić jednoznacznie grubości rur
k.o.
Odpowiedź
Nie.
7. Wykonawcy wnoszą o ujednolicenie ubezpieczenia OC do kwoty 5 mln. zł, wg
rozdziału V pkt. 6.
Odpowiedź
Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, określonym w rozdziale V ust.6
Wykonawcy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie niŜszą jak 5 mln. zł. WyŜsza suma odpowiedzialności nie ma
Ŝadnego wpływu na ocenę spełnienia wymaganego warunku.

Zamawiający jednocześnie dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:
1) W rozdziale III pkt.4 pod lit. z wprowadza ujmuje się definicję elementu robót w
brzmieniu”
„ Element robót – opis robót wymieniony w szczegółowym harmonogramie
rzeczowo – finansowym z określoną ceną i terminem wykonania”
2) W rozdziale XI zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień
04 kwietnia 2008 r. Ustalone godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają
zmianie.
3) w rozdziale XII ust. 8 SIWZ w wierszu piątym, wyrazy „roboty towarzyszące”
zastępuje się wyrazami „roboty tymczasowe”.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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