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WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy:

Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2020
(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z PRZETWARZANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH W
ŁUKOWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ
ZADANIE NR 1 I ZADANIE NR 18
(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
PYTANIE 1
W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza
możliwość wniesienia w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150, ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenie należytego
wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane z
jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150, ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
WYJAŚNIENIE:
Zgodnie z art. 150 ust. 3 Pzp. Zamawiający wyraża zgodę na tworzone zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
PYTANIE 2
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, okresem świąteczno-noworocznym oraz dużym zakresem
robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 10 dni. Wiele firm w obecnej
sytuacji pracuje zdalnie lub przez Covid-19 w bardzo okrojonym składzie, dlatego pozyskanie ofert znacznie
się wydłuża.
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz treści SIWZ. Termin składania ofert zostaje przedłużony
do dni 25.01.2021 r. do godz. 12.00.
PYTANIE 3
Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t.
WYJAŚNIENIE:
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Informujemy że po drogach wewnętrznych Oczyszczalni Ścieków mogą przemieszczać się pojazdy o DMC 40
ton. Dojazd do niektórych obiektów budowy będzie po terenie nieutwardzonym, do których ocenę możliwości
dojazdu pozostawiamy po stronie Wykonawcy podczas wizji lokalnej.
PYTANIE 4
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym
koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są
kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.
WYJAŚNIENIE:
Potwierdzamy że koszty materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, filtry, części normalnie zużywające się w czasie
eksploatacji może ponosić Zamawiający pod warunkiem stosowania przez Wykonawcę cen producenta tych
części i materiałów tj. bez marż, dodatkowych kosztów, czy nakładów pośredników i Wykonawcy.
PYTANIE 5
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej
podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie
ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy
o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m3 oczyszczanych ścieków. Dla
równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną
podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii
elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający ponosi koszty energii elektrycznej podczas rozruchów oczyszczalni po modernizacji.
PYTANIE 6
Szanowni Państwo,
zwracamy się z zapytaniem odnośnie zapisów w SIWZ , załącznik nr 3 „ Projekt Wykonawczy rozbudowy
i przebudowy oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”:
- tom Technologia , pkt. 3.1. Budynek krat (Obiekt nr 1) - wyposażenie technologiczne – krata
Czy dopuszczają Państwo zastosowanie do separacji skratek kraty innego typu, np. schodkowego jako
rozwiązania równoważnego?
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający dopuszcza do odseparowywania skratek kratę schodkową.
PYTANIE 7
Zwracam się z prośbą o przesłanie ślepych kosztorysów dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 dla postępowania Z1K1/PUIK/POIiŚ/2020
WYJAŚNIENIE:
W związku z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych Zamawiający nie
ma obowiązku udostępniania kosztorysów ślepych.
Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest sporządzony przez Wykonawcę własny przedmiar robót
w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Zamawiający dołączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia swoje przedmiary robót ale tylko jako
materiał pomocniczy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy we własnych przedmiarach.

Marcin Mateńko
Prezes Przedsiębiorstwa Usług
I Inżynierii Komunalnej w Łukowie
dokument podpisany elektronicznie

2

