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Zainteresowani Wykonawcy

dat. budowy stacji uzdatniania wody SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo Elbiaskie

o wydajności projektowei 250/500 m3/h

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

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na kolejne pytania zadane w przetargu jw.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż każde wyszczególnione w dokumentacji ofertowej

urządzenie technologiczne (tj. blok aeracyjny, zestawy filtracyjne, automatyczny

zestaw pompowy, blok dozowania dwutlenku chloru) musi być traktowane, jako

jeden integralny produkt, dostarczany przez jednego producenta, wyposażony we

wszystkie elementy zgodnie z opisami w Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót—14. Technologia, Projekcie wykonawczym — Część technologiczno-

sanitarna oraz w Tabeli równoważności.

Czy jednocześnie dopuszcza się dostarczenie poszczególnych elementów od

różnych producentów, a następnie montaż zgodnie z dokumentacją bezpośrednio

przez Wykonawcę? Z naszego doświadczenie wynika, że takie rozwiązanie równie

dobrze sprawdza się w instalacjach uzdatniania wody, a osobno skompletowane

urządzenia nie charakteryzują się zwiększoną awaryjnością. Dodatkowo należy

wziąć pod uwagę fakt, iż to Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonanych

prac oraz na oferowane urządzenia.

Odpowiedź:

Urządzenia mogą być produktem gotowym, mogą też być kompletowane z różnych elementów.

Pytanie nr 6:
Czy atest PZH dla urządzeń mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia

(tj. zestawy filtracyjne, blok aeracyjny) musi być przyznany dla całego zestawu,

jako jednego urządzenia, czy dla poszczególnych jego elementów (osobno dla

zbiorników, armatury, urządzeń pomiarowych)?

Od powiedź:

Stosownie do odpowiedzi na pytanie 5 atesty PZH dotyczą zestawu albo elementów z których jest
zbudowany.
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Pytanie nr 7:

Czy w ofercie należy uwzględnić części zamienne i szybkozużywające się dla

urządzeń technologicznych? Jeżeli tak, to czy części te należy przewidzieć jedynie

na okres trwania gwarancji?

Odpowiedź:

Postanowienia SIWZ, w tym wzoru umowy w zakresie opisanym w pytaniu dotyczą okresu gwarancji:

- pkt 3.4.16) SIWZ i 1 ust. 3 pkt 16 wzoru umowy: zamówienie obejmuje zapewnienie w okresie gwarancji

pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego łącznie z bieżącym dostarczaniem części zużywających

się i części zamiennych,

- pkt 11.1. S1WZ - cena oferty jest (...) łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji

przedmiotu zamówienia w tym również kosztów pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego łącznie
z bieżącym dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych,

- 5 ust. 11 wzoru umowy — w ramach zapewnienia w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego, o którym
mowa w 1 ust. 3 pkt 16) Wykonawca będzie dokonywał przeglądów technicznych maszyn, urządzeń i
instalacji (...) Koszty dojazdu i pracy serwisantów, dostarczenia i wymiany części zużywających się i
części zamiennych zawarte sąw wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w 2 ust. 1.

Pytanie nr 8:

Ze względu na istotne znacznie odpowiedzi na powyższe pytania w procesie

przygotowania oferty oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe odpowiedzi,

opublikowane na stronie internetowej przez Zamawiającego, prosimy

o wydłużenie okresu składnia ofert do 17.10.2017 r.

Od powiedź:

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

17.10.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05.

Alicja Jetińska
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