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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 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych
odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego.
Pytanie 1:
Czy agregat prądotwórczy ma być wyposażony w szafę SZR z automatycznym
przełącznikiem zasilania sieć – agregat?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 2:
Czy Projektant uzna wrysowany fundament pod agregat prądotwórczy na PZT jako zmiana
nieistotna?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 3
Prosimy o załączenie Pozwolenia na budowę na przedmiotową realizację
Odpowiedź:
Pozwolenie na budowę w załączeniu. Jednocześnie informujemy iż
realizacja robót
budowlanych w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ostrowsku jest elementem
projektu inwestycyjnego pn.: ” „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Uniejów i Aglomeracji Uniejów „ i Zamawiający posiada dla niej zarejesrtowany dziennik
budowy z dnia 27 grudnia 2019, z potwierdzeniem rozpoczęcia robót pomiarami w terenie.

Pytanie 4.
W dokumencie zatytułowanym „Opisy Techniczne SUW Ostrowsko gm. Uniejów” zawarte
są zapisy dotyczące wymagań w zakresie prac spawalniczych: „Wymagania w zakresie prac
spawalniczych Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia
ludności w wodę pitną, rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z
poniższymi wymaganiami. Wymagania w zakresie prac spawalniczych: Wykonawca prac

spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie w
zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2; Wykonawca musi zatrudniać
spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN
287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne
uprawnienia; Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię
spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614; Wymagany poziom jakości spoin dla
konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817; Minimalny zakres badań
nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637;
Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712; Wykonawca prac spawalniczych
zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów: • kopia certyfikatu EN-ISO
3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez ministra Komisji
Europejskiej; • atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i
dodatkowe; • protokół/protokoły z badań wizualnych (VT); • instrukcje technologiczne
spawania (WPS); • dzienniki spawania; • lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; • lista
personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień; • protokół z kontroli wymiarowej
konstrukcji spawanych; Jednocześnie Zamawiający w SIWZ w warunkach udziału w
postępowaniu nie podał, że Wykonawca musi spełniać takie warunki dotyczące spawaczy
opisane w dokumencie „Opisy Techniczne SUW Ostrowsko gm. Uniejów. Po
przeanalizowaniu treści dokumentacji projektowej wnosimy o odstąpienie od wymogu
stawianego wykonawcom, aby posiadali oni nieobligatoryjne na terenie Polski, certyfikaty
jakości. Postawienie powyższych wymagań dotyczących konieczności posiadania certyfikatu
jakości ISO dotyczącego spawalnictwa jest znacznym zawężeniem kręgu potencjalnych
dostawców urządzeń technologicznych do około 2-3 firm działających na rynku polskim i
posiadających w/w nieobligatoryjne certyfikaty. Tym samym jest to próba naruszenia
równego dostępu do zamówień publicznych. Potwierdzenie powyższego znajduje się w
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.12.2008 (sygn. akt: KIO/UZP/1362/08).
Przyjęto tam stanowisko, iż kryteria mają być związane z przedmiotem zamówienia. W
ocenie KIO kryterium posiadania przez wykonawcę ISO nie tylko, że nie odnosi się do
właściwości wykonawcy, ale jednocześnie dotyczy certyfikatów, których pozyskanie jest
dobrowolne.
Odpowiedź :
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ Rozdział 5. UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU , i weryfikacja Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej będzie odbywała się w oparciu o zapisy SIWZ
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