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Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacji uzdatniania wody SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo Elblpskie
o wydajności projektowej 250/500 m3/h

przetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2017 z dnia 04.09.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu jw.

Pytanie nr 14:

W Projekcie Wykonawczym (Części budowlano-konstrukcyjnej, str. 11 punkt 4.7 Konstrukcja nośna) istnieje
zapis: „Dodatkowo na wspornikach słupów została zaprojektowana belka podsuwnicowa, dostarczana razem
z suwnicą (udźwig suwnicy max Q=2, 5 t) jako komplet przez wybranego na etapie realizacji producenta
suwnicy”:

Prosimy o potwierdzenie, iż koszty wykonania belki podsuwnicowej oraz dostawy i montażu suwnicy należy
wliczyć do składanej oferty? Jeżeli tak, to w celu dokonania wyceny urządzenia konieczne jest podanie
dodatkowych danych (in formacje zawarte w projekcie są niewystarczające):

• Dokładna rozpiętość suwnicy,

• Długość nawy — konieczne do wyceny zasilania oraz podtorza,

• Wymagana wysokość podnoszenia,

• Rozstaw słupów hali (punktów podparcia) — konieczne do wyceny podtorza,

• Informacja o wymaganym wykonaniu materiałowym lub warunkach panujących na hali (wilgotność,
zapylenie, działanie czynników agresywnych),

• Informacja o powierzchni wspornika pod belki podsuwnicowe — płaska stalowa czy betonowa — wplywa to
na sposób mocowania belek na słupach hali.

Odpowiedź:

Koszt wykonania belki podsuwnicowej, dostawy i montażu suwnicy należy wliczyć do ceny oferty (poz. 256
Przedmiaru robót branży konstrukcyjno-budowlanej).

Zgodnie z częścią rysunkową projektu:

• rozpiętość suwnicy wynosi 9,5 m,

• suwnica ma poruszać się pomiędzy osiami 1-7,

• wymagana wysokość podnoszenia założona do celów projektowych wynosi 3,5m, jest jednakże zależna

od konkretnego wybranego dostawcy pomp,

• rozstaw słupów hali zgodnie z rysunkami,

• wspornik pod belki podsuwnicowe — zgodnie z projektem, rys. K-21,

Warunki panujące na hali typowe — wilgotność atmosferyczna, zapylenie-brak, czynniki agresywne — brak.
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Pytanie nr 15:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na Pytanie 5, prosimy o potwierdzenie podtrzymania wymogu
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej instalacji bloku przygotowania oraz dozowaniu dwutlenku
chloru przez jednego dostawcę (wszystkich pozycji wymienionych w punkcie 13. Załącznika nr I do Projektu
Wykonawczego — Branży technologiczno-sanitarnej — Zestawienie głównych urządzeń technologicznych).
Czy ewentualnie dopuszczona jest możliwość dostawy jedynie samych urządzeń przez jednego producenta,
natomiast montaż instalacji przez Wykonawcę? Producent w swoim zakresie gwarantuje sprawdzenie
poprawności montażu urządzeń, uruchomienia instalacji oraz szkolenie pracowników.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane w pytaniu.

Pytanie nr 16:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 7, prosimy o potwierdzenie, iż wskazane regulacje
odnośnie części zamiennych I szybkozużywających się dotyczą także materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń analitycznych (np. dostawa roztworów kalibracyjnych)?

Odpowiedź:

Zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego maszyn, urządzeń i
instalacji obejmuje również materiały eksploatacyjne dla urządzeń analitycznych.

Pytanie nr 17:

Przedstawione w dokumentacji projektowej przedmian, robót dot. sieci międzyobiektowych, a dokładnie
pozycje dotyczące prac ziemnych zakładają układanie rurociągów z istniejącego obecnie poziomu terenu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż istniejący teren SUW ma być podniesiony o 1,5 m a obiekty nr 1, nr 2, nr 3 oraz 3b
posadowione będą na palach, do wykonania których niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniej platformy roboczej, prace związane z układaniem sieci międzyobiektowych w tym przypadku
będą musiały być wykonane z poziomu już podniesionego o 1,5 m i odpowiednio zagęszczonego terenu.
W związku z tym opierając się na dokumentacji projektowej z wyliczeń wynika, że jednostki obmiarowe dla
pozycji związanych z pracami ziemnymi wzrosną dwukrotnie. Prosimy o informację, czy należy zmienić
obmiary dot. prac ziemnych związanych z układaniem rurociągów dla sieci międzyobiektowych.
Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 17 SIWZ cena oferty jest kwotą ryczałtową. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na
podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, z uwzględnieniem wymagań SIWZ.

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca a załączony przedmiar robót pełni wyłącznie
funkcję informacyjną.

Pytanie nr 18:

W załączonym przedmiarze branży technologiczno-sanitarnej, w dziale sieci międzyobiektowe — roboty
ziemne — poz. 456 „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie równinnym”

podano obmiar 0,07 km, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że obmiar ten powinien mieścić się
w granicach 0,7 krn. Prosimy o informację, czy należy zmienić obmiar pozycji nr 456.
Odpowiedź:

Stanowisko Zamawiającego jak w odpowiedzi na pytanie 17.
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Pytanie nr 19:

W załączonym przedmiarze robót branży technologiczno-sanitarnej, w dziale sieci międzyobiektowe — roboty
ziemne — poz. 465 „Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi

sposobem ręcznym podano obmiar 2 300 m2. Opierając się na dokumentacji projektowej z wyliczeń wynika,

że ilość geowłókniny dla rurociągów sieci międzyobiektowej powinna wynosić 3 005 m2. Prosimy

o informację, czy należy zmienić obmiar tej pozycji.

Odpowiedź:

Stanowisko Zamawiającego jak w odpowiedzi na pytanie 17.

Pytanie nr 20:

Projekt wykonawczy branży technologiczno-sanitarnej, rysunki T12, T13, T14 oraz przedmiar robót dla tych

prac pozycja 165 zakładają wykonanie przejść szczelnych łańcuchowych dla rur 450 PE, 450 st.nd. i
160 PVC. Nigdzie nie zostało wyszczególnione, czy należy wykonywać przejścia szczelne łańcuchowe dla

rur DNIOO st.nd. spustu osadu w ilości 10 szt., które według naszego doświadczenia będą konieczne do
wykonania. Prosimy o odpowiedź, czy przejścia szczelne łańcuchowe dla rur DNI 00 st. nd. spustu osadu

w ilości 10 szt. będą konieczne do wykonania, jeśli tak to prosimy o informację, czy należy zwiększyć obmiar
pozycji kosztorysowej nr 165 i dodać brekujące prace.

Od powiedź:

Dla rur DN100 st.nd. spustu osadu w ilości 10 szt. należy wykonać przejścia szczelne łańcuchowe. Koszt

wykonania należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 21:

Wykonawca wnosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Od powiedź:

Zamawiający nie dysponuje taką formą przedmiarów.

Pytanie nr 22:

Z uwagĄ że przygotowanie oferty dla realizacji zamówienia wymaga zaangażowania także wielu czynników

zewnętrznych (np. uzyskanie wyceny podwykonawców) zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu

składania ofert do dnia 20 października 2017 r.

Odpowiedź:

Uwzględniając wniosek ustala się nowy termin składania ofert — upływa on o godz. 10:00 w dniu

20.10.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05.

Pytanie nr 23:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów dotyczących pkt 5 ust. I ppkt la WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

W SIWZ jest zapis dotyczący personelu: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem

spełnienia przez wskazaną osobę lącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla tych
stanowisk.

Pytanie: czy w przypadku pełnienia obu funkcji kierowniczych przez jedną osobę posiadającą odpowiednie

kwalifikacje, tymi samymi robotami budowlanymi może wykazać się osoba na stanowisku kierownika

budowy oraz jednocześnie pełniąca funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, czy muszą to być

różne kontrakty (nie mogą się powtarzać dla obu stanowisk w przypadku jednej osoby pełniącej dwie

funkcje)?

Odpowiedź:

W przypadku łączenia funkcji na budowie (jak w pytaniu), dla wykazania spełnienia warunku w zakresie

doświadczenia, można powtórzyć kierowanie tą samą robotą budowlaną.
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Pytanie nr 24:

Prosimy o zmianę zapisu w pkt 5 ust. 1 ppkt Ja dotyczącego doświadczenia kierownika robót sanitarnych,

technologa na poniższe:

Kierownik robót sanitarnych, technolog — posiadający minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w

kierowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej dwiema budowami (z rozruchem technologicznym)

stacji uzdatniania wody o wydajności min. 200 m3/h lub trzema budowami których przedmiotem była
budowa, rozbudowa lub przebudowa stach uzdatniania wody albo oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej

jedna budowa fz rozruchem technologicznym stacji uzdatniania wody o wydajności min. 200 m3/h oraz

posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji,

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami

budowlanymi (lub inne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów).

Proponowana przez nas zmiana nie wpływa na obniżenie posiadanego doświadczenia, wręcz przeciwnie,

nawet je podwyższa gdyż proponujemy wykazanie się doświadczeniem na trzech budowach.

Powyższa zmiana znacznie ułatwi niektórym wykonawcom dobór kadry kierowniczej.

Odpowiedź:

Wymagania w odniesieniu do kierownika robót sanitarnych, technologa pozostają niezmienione.

Jednocześnie informujemy, że pytania które wpłyną po dniu 13.10.2017 r. Zamawiający pozostawi

bez rozpoznania.
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