PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-700 Turek, ul. Polna 4
tel. (63) 28 00 321; fax (63) 278 41 51
internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl
wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr
KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 57 470 000,00 zł

Turek, dnia 19 kwietnia 2019 r.

Znak DGK-GRAIZ/SG-47/2019

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 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 podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1
Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do
informacji publicznej (dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej podania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia
publicznego.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zgodnie z postanowieniami § 4ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Dz.U.2016.1128, Zamawiający udostępnia protokół lub
załączniki do protokołu na wniosek.
Odpowiednio do pkt. 2 ppkt 4 ww. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia, informację o wartości zamówienia można
wypełnić po otwarciu ofert.
Tym samym Zamawiający nie przekaże ww. informacji przed otwarciem ofert.
Pytanie nr 2
Dear Sir\Madam,

KRS: 0000162254

NIP: 668-00-00-082

REGON: 311022883

Sub: Extension And Reconstruction (modernization) Of The Sewage Treatment Plant In Turku And Extension Of
The Sewerage And Water Supply Network In The Agglomeration Of Turek
Tender No.: 160826-2019
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the
following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline ?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes ?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our
name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching
to you faster.
Please revert back to this same mail .
Thanks and Regards,
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z
czym Zamawiający prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej postepowania w języku polskim.
Pytanie nr 3
Dotyczy pkt. 8.6.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. spełnienia warunku określonego w pkt. 8.2.3.
SIWZ mówiącego, iż Wykonawca musi wykazać się realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu 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, wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany zapisów pkt. 8.6.1. SIWZ tak aby Wykonawca
mógł wykazać się spełnieniem w/w warunku również poprzez przedstawienie Zamawiającemu 2 (dwóch)
dokumentów referencyjnych, tj. jeden potwierdzałby należyte wykonanie robót budowlanych objętych warunkiem,
natomiast drugi potwierdzałby należyte wykonanie
dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy/
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimalnej 15.000 m3/d.
Pkt. 8.6.1. po zmianie otrzymałby następujące brzmienie:
„W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. SIWZ Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:
a) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa,
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj" o przepustowości
minimum 15.000 m3/d
lub
b) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa,
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w systemie „wybuduj" o przepustowości minimum 15.000
m3/d
oraz

Usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w ramach oddzielnej umowy, na zakres której składają
się dokumentacja projektowa na budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o
przepustowości minimum 15.000 m3/d"
Jako Wykonawca działający od wielu lat na rynku związanym z gospodarką wodno-ściekową współpracujemy z
wieloma doświadczonymi pracowniami projektowymi mającymi na swoim koncie wykonanie dokumentacji
projektowych oczyszczalni ścieków na podstawie których zrealizowane zostały zasadnicze roboty budowalne
(zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji).
Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości spełnienia warunku
referencyjnego w zawnioskowany przez Wykonawcę sposób zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym
postępowaniu przetargowym poprzez umożliwienie złożenie oferty większej ilości podmiotów, co niewątpliwie
leży w interesie Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 4
W związku tym, że część wykonawcza obejmuje wyłącznie etap I, Wykonawca wnosi o usunięcie
odpowiedzialności za efekt ekologiczny wobec braku realizacji całości zakresu.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 5
Wykonawca wnosi o usunięcie § 15 ust 7 tj. ograniczenia zmian personelu tylko do przypadków
losowych i dopuszczenie możliwości zmian personelu w innych przypadkach w szczególności w
sytuacjach rozwiązania umowy o pracę czy współpracy z członkiem personelu. Wskazujemy, że
pojęcie „porzucenia pracy" nie jest zdefiniowane prawnie, a każda strona stosunku pracy ma
prawo do jego rozwiązania za wypowiedzeniem, w szczególności pracodawca nie jest w stanie
zmusić pracownika do trwania w stosunku zatrudnienia. Powyższy zapis uniemożliwia choćby
zmianę personelu, w przypadku niezadowolenia z wykonywanych usług przez osobę wskazaną w
ofercie lub podjęcia przez tą osobę zatrudnienia u innego Wykonawcy pomiędzy terminem
składania ofert, a faktycznym rozpoczęciem prac lub w czasie trwania stosunku zatrudnienia.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 6
Zwracamy się z wnioskiem o konsekwentne określenie daty końcowej w sposób analogiczny jak
etapów. W związku z określeniem terminu końcowego realizacji zamówienia datą sztywną,
uniemożliwiającą
wykonanie
przewidzianego
zakresu
robót
np.
w
przypadku
zwłoki
w
rozstrzygnięciu
postępowania
przetargowego,
Wykonawca
wnosi
o
określenie
terminu
końcowego poprzez określenie ilości miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie będące
przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje szeroki zakres prac, zarówno o charakterze
budowlanym jak i projektowym, w skład których wchodzą elementy całkowicie niezależne od
Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ, z uwagi na postanowienia umowy o dofinansowanie ww. Projektu.
Pytanie nr 7
Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie udzielenia zaliczki, jak również zwiększenia maksymalnej
wysokości faktur przejściowych. Poprawa warunków finansowych spowoduje obniżenie ceny ofertowej, gdyż
przy aktualnych warunkach finansowania, Wykonawca będzie zmuszony do uwzględnienia w cenie ofertowej
kosztów kredytowania inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 8
Wobec wymogu zapewnienia dostępu do autoryzowanego serwisu w okresie trwania okresu
gwarancji i
rękojmi, Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu
reakcji do 48h. Jednocześnie
Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu dotyczącego sytuacji, w której po oględzinach,
naprawa
nie
będzie
możliwa
w wyznaczonym terminie, choćby z
uwagi
na
konieczność
sprowadzenia części zamiennych.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 9
Wnosimy o zmianę podstawy kar umownych z opóźnienia na zwłokę (w celu zabezpieczenia Wykonawcy przed
odpowiedzialnością za okoliczności, na które nie ma żadnego wpływu) oraz relacjonowania wysokości kar za dany
etap do wartości etapu, a nie całości inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 10
Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kar umownych do wysokości 10% wartości brutto kontraktu.
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
Pytanie nr 11
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów § 16. ust 3. Powyższe ogranicza (określone w art. 36a

ustawy PZP) prawo
realizacji zamówienia.
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Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ, bowiem jej treść jest zgodna z postanowieniami Ustawy Pzp.
Odpowiednio do treści Art.36a.1. Ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
2.Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:
1)kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;
2)prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
Pytanie nr 12
Co Zamawiający rozumie pod zapisem „Nazwa i adres firmy”, który zamieszczony jest w tabeli znajdującej się w
załączniku nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez do realizacji zamówienia – wzór? Czy oferent w tym
miejscu ma wskazać firmę, w której osoba wskazana pracowała w czasie wykonywania określonych prac, czy
zamawiającego dla którego prace (roboty) były wykonywane?
Odpowiedź na pytanie nr 12
W tym miejscu Wykonawca ma wskazać firmę, w której osoba wskazana przez Wykonawcę pracowała w czasie
wykonywania określonych prac. Jednocześnie Zamawiający zmienia tytuł Załącznika nr 8, który przyjmuje
następujące brzmienie:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

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.

