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Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”
Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie nr 1: „Zamawiający we wzorze umowy w §12 pkt 3 opisał, że gwarancja obejmuje: przeglądy
gwarancyjne, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru
jak i powstałych w okresie gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, że w świetle tych zapisów, koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym
(takich jak oleje, filtry, części normalnie zużywające się) pokrywa Zamawiający/eksploatator oczyszczalni”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym
(takich jak oleje, filtry, części normalnie zużywające się) pokrywa Zamawiający/eksploatator oczyszczalni.
Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy „starej oczyszczalni” koszt energii
elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie kosztem Zamawiającego/eksploatatora
oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii
elektrycznej będącą składową ceny 1 m3 oczyszczonych ścieków. Dla równego traktowania stron
postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilość ścieków, które przepłyną podczas rozruchu
technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej
podczas rozruchu technologicznego.
Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że w związku z ciągłością pracy „starej oczyszczalni” koszt energii
elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie kosztem Zamawiającego/eksploatatora
oczyszczalni.
Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza cesji na rzecz Banku, w którym
wykonawca posiada konto, na które zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach wynagrodzenia za
realizację przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z zapisami wzoru umowy §9 pkt 5 „Wykonawca nie może
przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy”.
Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(&17 pkt 1 SIWZ) z 10% na 5%.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie realizacji zadania, jeśli tak to o ile?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skrócenie realizacji zadania maksymalnie o pięć miesięcy.
Pytanie nr 6: Ile Zamawiający zamierza zapłacić w każdym roku realizacji robót z podaniem kwot brutto
dla okresu realizacji określonego w SIWZ oraz dla okresu skróconego określonego w odpowiedzi
na pytanie nr 5?
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Odpowiedź: Zamawiający posiada środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego,
które są wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 w kwocie rocznej 4 375 000,00
zł. Dokładna kwota jaką Zamawiający zapłaci w każdym roku realizacji robót będzie uzależniona od
wartości najkorzystniejszej oferty oraz przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowofinansowego zadania.
Pytanie nr 7: Czy gwarancja określona w SIWZ (min. 36 miesięcy i max. 60 miesięcy) dotyczy urządzeń
i robót budowlanych, czy tylko robót budowlanych? Jeśli tylko robót budowlanych to ile
wynosi minimalna gwarancja na urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gwarancja określona w SIWZ (min. 36 miesięcy i max. 60
miesięcy) dotyczy urządzeń i robót budowlanych, czyli całego zakresu przedmiotu zamówienia dla
przedmiotowego postępowania.
Pytanie nr 8: Czy dopuszcza się stosowanie dmuchaw śrubowych z dodatkowym obiegiem oleju
wyposażonym między innymi w pompę i chłodnice oleju.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania dmuchaw śrubowych z dodatkowym
obiegiem oleju wyposażonym między innymi w pompę i chłodnice oleju
Pytanie nr 9: Czy dopuszcza się zastosowanie dmuchaw śrubowych z przekładnią pasową.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania dmuchaw śrubowych z przekładnią
pasową.
Pytanie nr 10: Czy dopuszcza się stosowanie dmuchaw promieniowych na łożyskach powietrznych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania dmuchaw promieniowych na
łożyskach powietrznych
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