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Uniejów, 28. 07.2020r

dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla
zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji
Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku”
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych
odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego.
Pytanie 1:
W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu
zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy
oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez
potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym
uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.
Odpowiedź:
Zamawiający określił formy wniesienia zabezpieczenia w rozdziale 16 SIWZ pn.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na inne niż wskazane w powyższym rozdziale formy
zabezpieczenia.
Pytanie 2:
W związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej spowodowanej COVID-19, oraz
wartością zamówienia zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogów dot. gwarancji należytego
wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ rozdział 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY i wprowadza następują treść:
16.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Pytanie 3:
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath)
przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam i przyspieszyło pracę podczas
przygotowywania wyceny w/w zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej, edytowalny jest natomiast
załącznik nr 1.1 tj. zbiorcze zestawienie kosztów.

Pytanie 4:
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, zgodnie z art. 151.a
ustawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 18 Istotne dla stron postanowienia umowy, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy pkt 2 oraz projektem umowy rozdział
VII. Wynagrodzenie Wykonawcy § 14 pkt. 5 , faktury przejściowe mogą być wystawione
nie częściej niż jedna faktura na trzy miesiące, z zastrzeżeniem iż pierwsza faktura nie może
zostać wystawiona wcześniej niż w styczniu 2021r Faktury mogą być każdorazowo
wystawiane na wartość faktycznie wykonanych robót nie wyższą niż 40% wartości
całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostatnia końcowa faktura
częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10% a
mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Pytanie 6:
Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na
etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych,
koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od
inwestora ), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję
wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Zamawiający nie może takiej zgody wyrazić, bądź też niejako złożyć przyrzeczenia jej
udzielenia, na etapie postępowania przetargowego, gdyż na tym etapie postępowania sam fakt
powstania wierzytelności jest zdarzeniem przyszłym niepewnym.
Zatem kwestia wyrażenia zgody na cesję wierzytelności powinna być rozważana po zawarciu
umowy, przy uwzględnieniu takich przesłanek jak sytuacja finansowa danego wykonawcy,
udział podwykonawców przy realizacji umowy oraz treść zapisów umownych łączących
podwykonawców z wykonawcą (w związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego za
zapłatę wynagrodzenia), jak również innych okoliczności istniejące w momencie
podejmowania decyzji, mających wpływ na bezpieczeństwo finansów publicznych, a
niemożliwych do przewidzenia w tej chwili.

Pytanie 7:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę
OC, która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości
ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale 5 SIWZ określił warunki udziału w postępowania, natomiast w
rozdziale 7 SIWZ zamieścił wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
polisa OC nie znajduje się w katalogu wymaganych dokumentów.

Pytanie 8
Czy w zakresie modernizacji SUW należy uwzględnić wykonanie systemu wizualizacji jej
pracy wraz ze stanowiskiem komputerowym? Pozycja podana jest w przedmiarach, lecz brak
wytycznych do jej wykonania w części opisowej
Odpowiedź;
Tak należy uwzględnić wizualizację pracy stacji na osobnym stanowisku komputerowym
(system SCADA).
Wizualizacja powinna obejmować następujące dane:
Sygnalizacja pracy pomp głębinowych (pobór prądu-praca falowników pomp głębinowych,
ciśnienie, awaria, praca ręka/praca automat) – wraz z archiwizacją danych pracy ujęcia (praca
pomp w czasie)
Poziom wody w zbiornikach retencyjnych (min. max. P.poż. , rzeczywisty) – wraz z
archiwizacją danych pracy zbiorników (poziomy napełnienia zbiorników w czasie)
Poziom przelewu awaryjnego zbiornika przypisane do sygnalizacji awarii zaworu
napełniającego
Praca zestawu hydroforowego – (z sygnalizacją pracy/awarii poszczególnych pomp; praca
ręka/praca automat; ciśnienie na wyjściu na sieć wodociągową)
Przepływy wody surowej uzdatnionej i podawanej na sieć (rzeczywisty oraz historię
wydajności z archiwizacją tych danych)
Pokazać ilość wód popłucznych z filtrów oraz czas płukania (rzeczywisty oraz historię
wydajności z archiwizacją tych danych; pokazać tryb pracy praca ręka/praca automat/awaria)
Pokazać pracę dmuchawy (rzeczywisty oraz historię z archiwizacją tych danych; pokazać tryb
pracy praca ręka/praca automat/awaria)
Pokazać ciśnienie i przepływ na instalacji sprężonego powietrza oraz pracę sprężarek wraz z
poborem prądu – praca falowników sprężarek)

Pokazać pracę pompy dozującej wraz z wizualizacją miejsca dozowania dezynfekata
(ręka/automat/awaria).
Zwizualizować pracę poszczególnych przepustnic (przepustnice z krańcówkami) przy
zestawach filtrujących (otwarta/zamknięta; ręka/automat/awaria).
Praca agregatu prądotwórczego/praca sieci.
Pomiar wolnego chloru na wyjściu na sieć.
Zanik napięcia RG.
Zanik napięcia RT.

Pytanie 9
Ile sztuk osuszaczy należy wycenić? Przedmiary podają 2 szt., w opisie jest mowa o 1 szt.
Odpowiedź:
Należy wycenić 2 szt. osuszaczy.
Zamawiający informuje iż w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje treść SIWZ i
ogłoszenia, w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
terminu składania i otwarcia ofert.
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