Włocławek, dnia 2012-12-12

Znak : RBIiR 271.1.33 .2012

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z
rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Gmina Włocławek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami
Zapytania z dnia 7 grudnia 2012 roku
Pytanie 1 Wzór umowy paragraf 12 podaje :
„ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w dwóch ratach : I rata za roboty
wykonane w roku 2012 ( część I robót) potwierdzone protokołem odbioru częściowego i
złożeniem faktury VAT do 30.11.2012 roku II rata - rozliczenie końcowe nastąpi po
dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury końcowej od Wykonawcy robót
budowlanych do 20.09.2013 roku „
zapis ten pozostaje w sprzeczności z terminem zakończenia tj.
Zakończenie: rzeczowe realizacji zadania do 30 kwietnia 2013 roku
Zakończenie finansowe do 30 maja 2013 roku
Wnioskujemy o wprowadzenie płatności częściowych zamiast opisanych wyżej dwóch rat.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis wzoru umowy § 12 Zapłata wynagrodzenia
winien brzmieć:
1. „ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury końcowej po
dokonaniu odbioru końcowego„ w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, której wystawienie poprzedza odbiór końcowy wykonanych robót.

2. Faktura podlega
Zamawiającego

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

Zamawiający dokona rozliczenia inwestycji zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział V. Termin
wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ) oraz z zapisem § 3 ust 1 wzoru
umowy tj.
Zakończenie: rzeczowe realizacji zadania do 30 kwietnia 2013 roku
Zakończenie finansowe do 30 maja 2013 roku
Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wszystkich
opisanych projektów oczyszczalni przydomowych zamiast obecnie zamieszczonego jednego
opracowania.
Odpowiedź: Na stronie internetowej obecnie zamieszczony jest projekt oczyszczalni ścieków
przy budynku użyteczności publicznej oraz przykładowy projekt indywidualnej przydomowej
oczyszczalni ścieków, który w sposób jednoznaczny pokazuje sposób układania
i prowadzenia przewodów kanalizacyjnych oraz sposób posadowienia oczyszczalni.
Jednocześnie informuję, iż zachowana została taka sama technologia oczyszczania ścieków
i załączony schemat pełni rolę poglądową.
Projekty 5 sztuk oczyszczalni przydomowych nie zostały opublikowane gdyż zawierają dane
osobowe mieszkańców, u których mają zostać zamontowane i z uwagi na ochronę tych
danych są one dostępne w siedzibie Zamawiającego do wglądu.. Poniżej podana została
lokalizacja poszczególnych oczyszczalni:
Lokalizacja 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.
1. Telążna Stara dz. nr 20
2. Kruszyn dz. nr 122/8
3. Kruszynek dz. nr 32/2
4. Ludwinowo dz. nr 92/8
5. Warząchewka Nowa dz. nr 365/35, 365/36
Zapytania z dnia 10 grudnia 2012 roku
Pytanie nr 1 : Zgodnie z Ustawą a dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych – Dz.
U. Nr 92, art. 9 – Aprobaty Technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości
użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości
określonej w Polskiej Normie wyrobu.
Ze względu na wprowadzenie Polskich Norm:
- PN-EN 12566-1/A1 – „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców
(OLM) do 50. Prefabrykowane osadniki gnilne”

- PN-EN 12566-3+A1- „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców
(OLM) do 50. Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie
ścieków” nie ma możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej na w/w urządzenia. Instytut
Ochrony Środowiska nie przedłuża (już istniejących Aprobat Technicznych) lub nie udziela
nowych na w/w urządzenia.
W przypadku czyszczalni mechaniczno – biologicznych obowiązuje zgodność z normą PNEN 12566-3.
Czy w świetle zapisów znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych – art. 30, oraz w/w
ustawy o wyrobach budowlanych Zamawiający dopuszcza urządzenia, które spełniają
wymagania norm PN-EN, 12566-3+A1 oraz posiadają oznakowanie CE?
Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, które spełniają wszystkie wymogi normy
PN-EN 12566-3+A1 potwierdzono badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium
pracujące w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym oraz
posiadające oznakowanie CE?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapytanie dotyczy oczyszczalni ścieków pracujących
w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym, a więc oczyszczalnie
wyposażone w układ napowietrzania. Zamówienie publiczne dotyczy natomiast oczyszczalni
ze zbiornikiem gnilnym i poletkiem rozsączającym, bez układu napowietrzania, a więc
dotyczy całkiem innej technologii oczyszczania ścieków.

