Nr sprawy : ZP.1BK.2018

Jastrowie, dnia 07.12.2018r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej ZECiUK Sp. z o.o. : http://www.zeciuk.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 652770-N-2018 z dnia 24.11.2018r
oraz w Bazie Konkurencyjności Nr 1150632 z dnia 20.11.2018r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3
ZOf udziela wyjaśnienia :
1. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia oraz ze znacznym
zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych, zwracamy się z prośbą o udzielenie
odpowiedzi, czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
2. Z uwagi na krótki termin przewidziany na prace projektowe ( a ) do 4 miesięcy od
podpisani umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę, ( b ) do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie
projektów branżowych wykonawczych, STWiORB oraz uzyskanie w tym terminie decyzji
pozwolenia na budowę, zgodnie z rozdz. V Zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wszelkich posiadanych
dokumentów, które są niezbędne dla uzyskania wymaganych decyzji przez wykonawcę.
Odp.
Zamawiający dodaje dokumenty wymienione w załącznikach.
3. Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie remontu istniejących zbiorników
stalowych łącznie z wykonaniem nowych zabezpieczeń antykorozyjnych. W związku z
powyższym proszę o określenie zakresu napraw powłok zewnętrznych ww. zbiorników,
które znajdują się pod powierzchnią terenu. Czy należy założyć odkopanie wszystkich
zbiorników do poziomu posadowienia i wykonania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych?
Odp.
Nie jest wymagane odkopanie do poziomu posadowienia, tylko zabezpieczenie antykorozyjne
części sucho-mokrej.
4. Istniejące osadniki wtórne przewidziane są do likwidacji. Czy likwidacja ma polegać na ich
usunięciu całkowitym od poziomu posadowienia ? Czy wystarczy tylko przeprowadzić
demontaż 1,5m poniżej poziomu terenu a resztę zasypać i utwardzić?
Odp.
Likwidacja osadników wtórnych od poziomu posadowienia.
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5. Czy należy założyć w kalkulacji robót modernizacyjnych :
1) Wymianę balustrad i bortnic na istniejących pomostach na balustrady i bortnice ze stali
nierdzewnej ? Czy ująć czyszczenie i malowanie istniejących ?
2) Czy w istniejącym budynku SMO należy ująć wykonanie nowego sufitu ?
3) Czy w istniejących budynkach należy ująć wykonanie nowych powłok malarskich ?
4) Czy w istniejących obiektach należy ująć wykonanie napraw elewacji zewnętrznych i ich
malowanie ?
Odp.
Ad.1) Balustrady oraz bortnice tylko czyszczenia i malowanie
Ad.2) Sufit SMO pozostaje bez zmian.
Ad.3) i Ad.4 Powłoki malarskie oraz elewacja zewnętrzna będą wykonane we własnym
zakresie
6. Zgodnie z rozdziałem VI pkt. 2)b2) str. 13 ZOf Zamawiający wymaga, aby na stanowisko
„Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca dysponował osobą posiadająca wykształcenie
wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w
zarządzaniu kontraktami, jako Kierownik Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub
równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager
Projektu, Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy itp., w tym na minimum 2
zakończonych zadaniach inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem realizację robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków
o
przepustowości min. Qśrd =1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto,
gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały
okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).”
W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców i umożliwienia uczestnictwa w
przetargu większej liczbie firm, co bezpośrednio wpłynie na wartość i atrakcyjność złożonej
oferty przetargowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę :
1) aby Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego w celu spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wykazał się dysponowaniem następującej osoby na
stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy:
„Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą wykształcenie wyższe techniczne lub
ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami
jako Kierownik Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub równoważne stanowisko
polegające na zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor
Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy / Inspektor Nadzoru / Kierownik Budowy itp., w
tym na minimum 2 zakończonych zadaniach inwestycyjnych obejmujących swoim
zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd =1200,0 m3/d i wartości robót nie
mniejszej niż 3 mln zł netto, gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji przez okres min.
12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).”
lub
2) aby Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania odpowiednim zespołem wykonawczym, mógł wykazać się jedną osobą na
stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika budowy przy jednoczesnym
spełnieniu wymaganych warunków dla obu wspomnianych stanowisk?
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Odp.
Zamawiający dokona zmiany w treści ogłoszenia i Zapytania ofertowego.
7. Wymogi dot. ubezpieczenia zawarte są w par. 13 umowy.
Wymagane jest ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk (polisa CAR/EAR) na pełną
sumę wynagrodzenia umownego brutto z ubezpieczeniem OC deliktowym na sumę min. 1
mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zwracamy uwagę na poniższe zapisy:
b) przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR są następujące:
 pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji
ratunkowej,
 powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura,
 zapadanie się lub osuwanie gruntu,
 włamanie, kradzież,
 złe, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki,
 odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego
wykonania kontraktu,
 niedotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków z pozwolenia wodno-prawnego.
Ostatni z powyższych punktów nie jest co do zasady pokrywany z ubezpieczenia CAR ani z
OC. Proszę Zamawiającego o jego wykreślenie.
Odp.
Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu
zaistnienia zdarzeń, których następstwem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy. Niedotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków z pozwolenia wodnoprawnego będzie zaliczone do nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego następująco :
1. W rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) B2 Zespół wykonawczy :
Przedstawiciel wykonawcy –
Przedstawiciel wykonawcy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub
ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami
jako Kierownik Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub równoważne stanowisko
polegające na zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor
Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik Budowy, w tym na minimum
2 zakończonych zadaniach inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem realizację robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków
o
przepustowości min. Qśrd =1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto,
gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały
okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Przedstawiciela wykonawcy i Kierownika
budowy przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wymagania łączne.
2. W rozdziale XI w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :
Oferta – Przetarg nieograniczony na :
Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu
nie otwierać przed dniem 17.12.2018r. godz. 10:15
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3. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
1. Oferty należy składać do dnia 17.12.2018r do godziny 10:00 w sekretariacie budynku
siedziby Spółki przy ul. Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2018r o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego – sala konferencyjna.
Prezes Zarządu ZECiK Sp. z o.o.

Załączniki :
1. Operat wodno – prawny
2. Deklaracje RDOŚ o obszarze Natura 2000
3. Deklaracja RDOŚ o stanie wód
4. Pozwolenie wodno – prawne Starosty Złotowskiego
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