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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zamawiający informuje, że w dniu 12 października br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”
Działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
17.1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1
Zamawiający określił w rozdziale 3 terminy realizacji poszczególnych zakresów zamówienia.
Wnioskujemy o następującą zmianę, tak aby w Etapie 1 realizacji zamówienia (do 5 miesięcy od daty podpisania
umowy) było wymagane opracowanie jedynie projektu budowlanego wszystkich branż.
Wnioskujemy, aby wykonanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi wszystkich branż i
STWiOR) zostało przesunięte do Etapu 2 i wykonane w ramach Etapu 2 (do 8 miesięcy od daty podpisania umowy)
Nasz wniosek uzasadniamy tym, iż projekty wykonawcze oraz STWiR będą potrzebne wykonawcy dopiero na
etapie realizacji prac - po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, które jest przewidziane do uzyskania
w ramach Etapu 2 realizacji prac.
W związku z tym wnioskujemy o następujące zapisy dotyczące Etapu 1 i Etapu 2 realizacji zadania:
Etap 1– do 5 miesięcy od podpisania Umowy
Wymagany zakres E1: Opracowanie projektu budowlanego wszystkich branż;
Etap 2 – do 8 miesięcy od podpisania umowy
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Wymagany zakres E2: , Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi wszystkich branż i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej zwaną STWiOR), protokolarne przekazane Zamawiającemu
celem akceptacji – (dokumentacja projektowa 52), uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę- (dokumentacja
projektowa - 52)

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję; odmowa Zamawiającego w tym zakresie nie wynika ze złej woli,
lecz zaplanowanych i zaakceptowanych terminów koniecznych do zrealizowania ww. zadania. Terminy realizacji
umowy zostały zaakceptowane i skonsultowane także m.in. w kontekście postanowień umowy o dofinansowania
niniejszego Przedmiotu zamówienia.
Ponadto wskazane etapy – terminy przekazywania dokumentacji projektowej zostały zaakceptowane i
zatwierdzone przez osoby zobowiązane m.in. do jej sprawdzenia w kontekście posiadania przez ww. osoby
niezbędnego czasu na ich sprawdzenie.

Pytanie nr 2

Zamawiający zawarł w Rozdziale 8 pkt. 6 ust. 1 SIWZ następujący warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy:
warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
 wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wykonanych w ramach
jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o przepustowości minimum 15 000 m3/d
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę ww zapisów, tak aby Wykonawca mógł się wykazać doświadczeniem z okresu
dłuższego, niż pięć lat.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający – w celu
zwiększenia poziomu konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – może dopuścić,
aby wykaz wykonanych dostaw lub usług dotyczył również dostaw lub usług w okresie dłuższym, niż 3 lata przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu (paragraf 2 punkt 5 ust. 2 ww Rozporządzenia), a wykaz
wykonanych robót budowlanych dotyczył robót w okresie dłuższym, niż 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu (paragraf 2 punkt 5 ust. 1 ww Rozporządzenia). W związku z tym zwracamy się z pytaniem,
czy Zamawiający wydłuży wymagany w powyższym punkcie SIWZ termin do siedmiu lat? Takie wydłużenie
terminu spowoduje, iż większa liczba Wykonawców zainteresowanych zamówieniem będzie mogła złożyć swoje
oferty, co spowoduje wzrost konkurencyjności postępowania.
warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
 wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wykonanych w ramach
jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o przepustowości minimum 15 000 m3/d

Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Możliwość wykazania posiadanego doświadczenia w
zakresie realizacji robót powyżej 5 (pięciu) lat umożliwi złożenie ofert także przez tych Wykonawców, którzy
posiedli doświadczenie w realizacji analogicznego Przedmiotu zamówienia na podstawie innych technologii, które
zostały zastąpione technologiami bardziej nowatorskimi z ostatnich pięciu lat.
Pytanie nr 3
Zamawiający zawarł w Rozdziale 8 pkt. 6 ust. 1 SIWZ następujący warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy:
warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
 wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wykonanych w ramach
jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o przepustowości minimum 15 000 m3/d

Zwracamy się z wnioskiem, aby Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się doświadczenie w projektowaniu i
realizacji robót przez Wykonawcę w ramach różnych zadań, przy zachowaniu wszystkich warunków wymaganych
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Wnioskujemy o zmianę zapisu w punkcie 8.6.1 SIWZ na
następujący:
zdolności technicznej lub zawodowej: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
 wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wykonanych w ramach
jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o przepustowości minimum 15 000 m3/d
lub
wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy, modernizacji
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d, oraz
robót budowlanych wykonanych w zakresie budowa, przebudowy lub rozbudowy, modernizacji
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d

Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Możliwość wykazania posiadanego doświadczenia w
zakresie realizacji robót powyżej 5 (pięciu) lat umożliwi złożenie ofert także przez tych Wykonawców, którzy
posiedli doświadczenie w realizacji analogicznego Przedmiotu zamówienia na podstawie innych technologii, które
zostały zastąpione technologiami bardziej nowatorskimi z ostatnich pięciu lat.

Pytanie nr 4

W paragrafie 23 wzoru umowy Zamawiający zawarł zapisy dotyczące kar umownych. Zamawiający zawarł
uregulowania na temat naliczania kar umownych Wykonawcy przez Zamawiającego, które są liczone za
wystąpienie „opóźnienia”. Zwracamy się z wnioskiem, aby projekt umowy został zmieniony w tym zakresie w
taki sposób, aby kary umowne zgodnie z par. 23 umowy były naliczane za „zwłokę” – czyli jedynie z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, a nie za opóźnienie – czyli z przyczyn leżących zarówno po stronie
Wykonawcy, jak też z przyczyn niezależnych od niego. Jeśli Zamawiający pozostawiłby zapis o karach za
opóźnienie, Wykonawca będzie musiał zapłacić kary umowne nawet wtedy, gdy odbiór zadania opóźni się z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu „opóźnienie” na „zwłokę”
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści postanowień par. 23 umowy.

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

