ZP 1/2017

Orzysz, dnia 31 sierpnia 2017r

Wykonawcy

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę
SUW w Gminie Orzysz w dniu 30 i 31 sierpnia 2017 wpłynęły do zamawiającego następujące
zapytania:
„1. Prosimy o zmianę zapisu punktu 7c dla części 2. Dotyczącej osoby posiadającej uprawnienia
budowalne. Dotychczasowy zapis eliminuje również osoby z uprawnieniami uzyskanymi przed
1994 rokiem. Proponujemy jeden z poniższych zapisów: „Wykonawca musi wykazać się
dysponowaniem przynajmniej jedna osoba posiadając uprawnienia budowalne do projektowania
w branży sanitarnej: lub „Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedna
osobą posiadającą uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisu prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Prosimy o zmieszczenie na stronie internatowej zamawiającego mapy terenu inwestycji (np. w skali
1:1000)
3. Prosimy o zmieszczenie fragmentu projektu istniejącej stacji, np. rysunki technologii lub
inwentaryzacji istniejących urządzeń.
4. Prosimy o sprawdzenie punktu 20 SIWZ. Naszym zdaniem są w nim błędy w 2)c) powinno by za 6
projektów” oraz w 3) powinno być „do 06.12.2017r. – 10 pkt. ”.
5. Czy przewidywany jest minimalny czas udzielenia gwarancji na wady na zrealizowany przedmiot
umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego (zapis w ofercie: Udzielam &#x2026;.... miesięcznej
gwarancji za wady na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015r poz. 21 64 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1
Zapis dotyczący zakresu uprawnień jest powieleniem ust. 3 § 15 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz.U z 2014 poz. 1278 ze zm.). Zamawiający zobowiązany jest przyjąć uprawnienia
uzyskane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że ich zakres pokrywa się z branżą
w której są wydawane. Organem upoważnionym do interpretacji zakresu wczesnej nadanych
uprawnień jest właściwa regionalna Izba Inżynierów Budownictwa. Zamawiający w przypadku
wątpliwość co do zakresu posiadanych uprawnień może wystąpić do wykonawcy w trybie ar 26 ust. 4
PZP z wnioskiem o wyjaśnienie zakresu posiadanych przez dana osobę uprawnień.
Ad. 2
Zamawiający nie dysponuje mapami obejmującymi zakres przedmiotu umowy. W ramach realizacji
zmówienia wykonawca zobowiązany jest je przygotować. W celu przybliżenia lokalizacji informujemy,

że Stacja wodociągowa znajduje się w granicach działki 140/3, Studnia nr 1 znajduje się w granicach
działki 152/29, natomiast studnia nr 2A znajduje się w granicach działki 140/5.
Oczyszczania zlokalizowana jest na działce 18/1.
Ad. 3
Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji ze względu na datę jej powstania. W
załączeniu częściowe scany.
Ad. 4
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:
„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj.
Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o. Ul. Wojska Polskiego 17d 12250 Orzysz do dnia 6 września 2017r. do godziny 11.00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w tymczasowej siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług
Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o. Ul. Wojska Polskiego 17d 12-250 Orzysz w
dniu 6 września 2017r. do godziny 11.20;
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
2. Pkt. 2 Ust.20 siwz otrzymuje brzmienie:
2). doświadczenie projektanta – 30 pkt.
Kryterium „doświadczenie projektanta” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
a) Uwzględnione zostanie tylko doświadczenie projektanta, który zostały zgłoszony w celu
spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego;
b) Zamawiający będzie punktował doświadczenie w wykonaniu projektów budowlanych
dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, które zostały
zrealizowane lub są w trakcie realizacji w okresie nie dłuższym niż 10 lata przed upływem
terminu składania ofert.
c) Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” przyznana będzie według następującej zasady:
 za 7 i więcej projektów – 30 punktów,
 za 6 projektów – 25 punktów,
 za 5 projekty – 22 punkty,
 za 4 projekty – 18 punktów,
 za 3 projekty – 10 punktów,
za 2 projekt – 2 punkty

3. Pkt. 3 Ust.20 siwz otrzymuje brzmienie:
3) Termin realizacji – 10pkt.
Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:
TERMIN REALIZACJI

PUNKTY

Do 06.12.2017r.

10 pkt.

07 – 14.12.2017r

5 pkt.

15.12.2017r.

0 pkt.

Ad. 5
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynika z art. 568 i art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r
kodeks cywilny ( tj. 2017 poz. 459). I wynosi 2 lata od podpisania protokołu odbioru.
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1
PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została opublikowana
w BZP pod nr 500021093-N-2017 z dnia 31-08-2017 r. Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi
stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

