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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Turku” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku.” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             

(Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

Pytanie nr 1 

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji obiektów istniejących podlegających 

remontowi/przebudowie: 

- Komór  rozdzielczych przy osadnikach wtórnych 
- Wiaty sprzętu ob. nr 39 
- Wiaty magazynowej Ob. nr 40 
- Wiaty magazynowej Ob. nr 41 
- Budynku socjalno –warsztatowego ob. nr 33 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
 

 W odpowiedzi załączamy dokumentację dla obiektów wyszczególnionych w treści zapytania. 
 

Pytanie nr 2 

 

Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu prac budowlanych dot. Wiaty sprzętu – ob. nr 39 

 Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
W Ob. nr 39 - Wymaga się do wykonania prac związanych z odnowieniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowej przedmiotowej wiaty w tym: czyszczenie konstrukcji, wykonanie 
warstwy podkładowej np. epoksydowej, wykonanie warstwy nawierzchniowej np. poliuretanowej.  



 

 

Pytanie nr 3 

 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem V projektu branży konstrukcyjnej PBZ W.I-3 w obiektach 

nr 40 oraz 41 należy jedynie poddać konserwacji poprzez malowanie konstrukcji nośnej wiaty. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Tak, zakres prac przy obiektach nr 40 oraz 41 został określony w opisie projektu branży konstrukcyjnej 
PBZ W.I-3. 
 
Pytanie nr 4 
 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawczej dokumentacji projektowej z branży elektrycznej 

oraz AKPiA dot. obiektów będących przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

W odpowiedzi załączamy uzupełnienia do dokumentacji wykonawczej   obiektów będących 
przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 5 
 
Prosimy o wskazanie granicy zakresu prac montażowych linii odwadniania osadu  tj. punkt połączenia 

prasy z  rurociągiem osadu (istniejącym). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Granicą dostawy linii odwadniania osadu jest włączenie pompy osadu (11.1) w rurociąg doprowadzający 
osad z KTSO. 
 
Pytanie nr 6 
 
Czy zakres zamówienia obejmuję dostawę pompy osadu zlokalizowaną w ob. 23 (11.1) wraz z armaturą 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

W zakres dostawy linii odwadniania osadu wchodzi pompa (11.1), zgodnie z przedmiarem,  a włączenie 
jej w rurociąg doprowadzający osad z KTSO jest granicą dostawy. 
 
Pytanie nr 7  
 
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanału technologicznego wraz z przykryciem w obiekcie nr 

23. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Nie, kanał oraz przykrycia są istniejące. 
 
Pytanie nr 8  

 

W związku z szerszym zakresem  dokumentacji projektowej względem przedmiotu zamówienia 

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania należy wykonać roboty drogowe 

zgodnie  z zakresem zawartym w projekcie wykonawczym  PW W.I-8  

 



 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zakres robót drogowych został określony w projekcie wykonawczym PW W.I-8 i według tej 
dokumentacji należy wykonać projektowane roboty drogowe. 
 
Pytanie nr 9 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym iż postepowanie prowadzone jest droga elektroniczną 
Wykonawca nie musi podawać w Formularzu Oferty ilości stron całej oferty (pkt. 11 oraz pkt. 21 
Formularza Oferty) i  tym samym może pozostawić te miejsca bez wypełnienia. Wykonawca nadmienia, 
że każdy dokument składający się na ofertę stanowi odrębny plik (i jako dokument elektroniczny 
zawiera informację o ilości stron), w związku z czym numeracja narastająco całej oferty jest w znacznym 
stopniu utrudniona i wydaje się być zbędną, bowiem nie ma możliwości zmiany ilości stron w 
zaszyfrowanej i złożonej elektronicznie ofercie.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
  
Tak, potwierdzamy, że w związku z tym iż postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną 
Wykonawca nie musi podawać w Formularzu Oferty ilości stron całej oferty (pkt. 11 oraz pkt. 21 
Formularza Oferty) i  tym samym może pozostawić te miejsca bez wypełnienia. 
 
Pytanie nr 10 
 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (referencje oraz 
osoby zdolne do wykonania zamówienia) opisane w pkt. 9.6 SIWZ dotyczą (i są takie same) zarówno 
Części 1 jak i Części 2 zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
 
Tak, potwierdzamy wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (referencje oraz osoby 
zdolne do wykonania zamówienia) opisane w pkt. 9.6 SIWZ dotyczą (i są takie same) zarówno Części 1 
jak i Części 2 zamówienia. 
 
Pytanie nr 11 
  
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca może przedstawić te same roboty oraz te same osoby zdolne do 
wykonania zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zarówno dla 
Części 1 jak i dla Części 2 zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
 
Tak, potwierdzamy wykonawca może przedstawić te same roboty oraz te same osoby zdolne do 
wykonania zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zarówno dla 
Części 1 jak i dla Części 2 zamówienia. 
 

Pytanie nr 12 
 

Prosimy o zmianę wymogu, co umożliwi nam udział w przedmiotowym przetargu, na następujący: 

„W zakresie warunku określonego w punkcie 9.2.3 SIWZ Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonali: a) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się 

budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 

000 m3/d”. 

 

 



 

 

Odpowiedź na pytanie 12 

Nie wyrażamy zgody na zmianę. Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p., to Zamawiający określa warunki udziału w 

postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia W ocenie Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, określony w punkcie 9.2.3 

SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy jest uzasadniony z uwagi na stopień 

skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz rozmiar inwestycji. 

 

Pytanie 13 

 

Prosimy o zmianę wymogu SIWZ pkt 9.6.1 na: 

„W zakresie warunku określonego w punkcie 9.2.3 SIWZ Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonali: a) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się 

budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum  

15 000 m3/d”. 

 

Odpowiedź na pytanie 13 

 

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 14. 

 

Pytanie 14 

 

Wykonawca wnosi o zmianę warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V.2.2.a) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zdolności technicznej z wymaganych 5 lat na 6 lat tj. na 

zmianę zapisu na następujący: 

„...Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: a) Roboty budowlane wykonane 

w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, 

modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d i o wartości co najmniej    

15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).” 

 

Odpowiedź na pytanie 14 

 

Nie wyrażamy zgody na zmianę. Warunków udziału nie ustala się pod możliwości konkretnego 

wykonawcy, ale w celu zagwarantowania, że w postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do 

należytego wykonania zamówienia. W ocenie Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, 

określony w punkcie 9.2.3 SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy jest 

uzasadniony z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz rozmiar inwestycji. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o wyjaśnienie czy wymagana wartość robót wskazana w pkt. 9.6.1.a): „Roboty budowlane 

wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, 

modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d i o wartości co najmniej 15 

000 000 zł (piętnaście milionów złotych)” dotyczy wartości netto czy brutto? 

 



 

 

 

Odpowiedź na pytanie 15 

Wymagana wartość robót wskazana w pkt. 9.6.1.a): „Roboty budowlane wykonane w ramach jednej 

umowy, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja oczyszczalni 

ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d i o wartości co najmniej 15 000 000 zł (piętnaście 

milionów złotych” dotyczy wartości brutto. 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  


