Nr sprawy: TI.271.8.2020.MM

Chełmno, dnia 09.03.2021 r.

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania przetargowego na: Roboty budowlane związane z realizacją
w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach
22.02.2021r. – 02.03.2021r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania
dotyczące:
Ad. „A”
Pytanie nr 1: TOM I –Technologia, instalacje i sieci technologiczne, wod.–kan., rozdział
9, pkt 9.1 ppkt 6 – Stacja mechanicznego odwadniania osadu z dozowaniem wapna,
Zamawiający wymaga aby stopień odwodnienia s.m. wynosił 20%, natomiast w rozdziale
10 – zestawienie projektowanych urządzeń, w punkcie pierwszym wymagany stopień
odwodnienia s.m. to 18%. Jaki powinien być prawidłowy procent stopnia odwodnienia
s.m.?
Ad. „B”
Pytanie nr 1: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 3 (ad. „C”) str.
12 z dnia 22.02.2021r. w kwestii franszyz i udziałów własnych, informujemy
Zamawiającego, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przeprowadzonym rozeznaniem
na rynku ubezpieczeń, ubezpieczyciele nie oferują polis OC, a w szczególności polis
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) z całkowicie zniesionymi
franszyzami i udziałami własnymi. Z tego względu wnosimy o rezygnację z tego wymogu
oraz akceptację polis, które będą zawierały standardowe franszyzy lub udziały własne
powszechnie stosowane i na rynkowym poziomie. Zwracamy uwagę, że kwoty nie
pokryte przez ubezpieczyciela (z uwagi na franszyzy lub udziały własne) będą stanowiły
ryzyko Wykonawcy i ich pokrycie będzie leżało w jego gestii.
Ad. „C”
Pytanie nr 1:

Pytanie nr 2:
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Pytanie nr 3:

Pytanie nr 4:

Pytanie nr 5:

Pytanie nr 6:

Pytanie nr 7:

Pytanie nr 8:

Pytanie nr 9:

Pytanie nr 10:

Pytanie nr 11:

Pytanie nr 12:
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Pytanie nr 13:

Pytanie nr 14:

Pytanie nr 15:

Pytanie nr 16:

Pytanie nr 17:

Pytanie nr 18:

Pytanie nr 19:

Pytanie nr 20:

Pytanie nr 21:

Pytanie nr 22:

na które Zamawiający udziela się następujących odpowiedzi:
Ad. „A”
Odpowiedz na pytanie 1: Biorąc pod uwagę fakt , że na obecnym etapie przebudowy
nie planuje się intensyfikacji procesu fermentacji metanowej osadu ( osad poddawany
procesowi odwadniania nie będzie ustabilizowany) , przyjmowanie stopnia odwadniania
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osadu na poziomie 25 % jest zbyt optymistyczny. Dokumentacja projektowa, o której się
wspomina uwzględnia docelową efektywność procesu , po zrealizowaniu całego zakresu
przebudowy uwzględnionego proces stabilizacji osadu w zamkniętej komorze
fermentacyjnej w warunkach mezofilowych ( temp. procesu 33- 35 stop. C). Prawidłowo
dobrane urządzenie odwadniające osad ma zapewnić stopień odwadniania nie mniejszy
niż 18 % Sm dla wspomagania procesu samym polielektrolitem bez używania
dodatkowych chemikaliów takich jak PIX czy NaOH , wymaganie to uwzględnia obecny
brak prawidłowej stabilizacji osadu w istniejącej otwartej komorze fermentacyjnej. Jeżeli
dostarczone przez wykonawcę zapewni stopień odwadniania nieustabilizowanego osadu
na poziomie 20 % Sm , to jest to prawidłowe z punktu widzenia wymagań projektowych.
Nie zalecam wymagania dodatkowych chemikaliów , bo i tak w praktyce z uwagi na
zasadniczy wzrost kosztów nikt tego nie stosuje. Badanie efektywności pracy
dostarczonego urządzenia zostanie przeprowadzone po jego montażu w celu
potwierdzenia osiągnięcia projektowanej wydajności hydraulicznej i masowej bez
dodawania dodatkowej chemii.
Ad. „B”
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Paragraf 14 ust. 2 umowy stanowi, że umowa ubezpieczenia musi zapewniać wypłatę
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Zdaniem Zamawiającego
słowo „bez ograniczeń” oznacza, że Zamawiający akceptuje tylko polisy obejmujące
wypłatę przez Ubezpieczyciela całości szkody/ubezpieczenia. Franszyzy i udziały własne
to właśnie kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach przez
zakłady ubezpieczeń. Zatem Ubezpieczenie Wykonawcy ma pokryć całość szkody.
Standardem w stawianych wymogach będzie całkowite zniesienie franszyz dla szkód
osobowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W zakresie szkód rzeczowych
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy na poziomie 1 tys- 2 tys zł.
Podobny poziom franszyz, tj. 1 tys- 2 tys zł można zastosować w ubezpieczeniu
budowlano-montażowym CAR-EAR. Oczywiście w przypadku szkody koszt franszyzy
zostanie przerzucony na Wykonawcę. W stosunku do Zamawiającego Wykonawca będzie
on odpowiadał do pełnej wysokości szkody.
Ad. „C”
Odpowiedź na pytanie 1: Tak, Zamawiający dysponuje aktualną decyzją o pozwoleniu
na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja środowiskowa jest
udostępniona
przy
rzeczonym
postępowaniu
przetargowym
pod
adresem
https://bip.chelmno.pl/przetarg/7840/ti-271-8-2020-mm
Odpowiedź na pytanie 2: Tak w takim przypadku koszty poniesie Zamawiający.
Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i usuwa
przedmiotowy zapis z projektu umowy tj. „§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ust. 4
Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych
objętych przedmiotem Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 21.00 przez 5 dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.” Niniejszy zapis stanowi modyfikację SIWZ
zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający uzupełnia zapis § 22 w ust. 6 o następującą
treść: „Podstawą do wystawiania faktur VAT będą:
– protokół częściowego odbioru robót dla przerobów kwartalnych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- protokół końcowego odbioru dla faktury końcowej”.
Niniejszy zapis stanowi modyfikację SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
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Odpowiedź na pytanie 5: Aktualne wyniki badań ścieków umieszczone są na stronie
internetowej
zwik.chelmno.pl
w
zakładce
„Jakość
wody
i
ścieków”
https://zwik.chelmno.pl/m147/a8-Jakosc-wody-i-sciekow
Odpowiedź na pytanie 6: Roboty nieobjęte dokumentacją budowlaną, a których
wykonanie warunkuje prawidłową realizację robót objętych przetargiem będą realizowane
jako roboty dodatkowe na warunkach przewidzianych dla tego typu robót w przepisach
Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy i wykreśla z wzoru
umowy §2 ust. 9 „ Dokumentacji projektowej”. Niniejszy zapis stanowi modyfikację SIWZ
zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy
i podtrzymuje zapis w paragrafie 2 ust.10 pkt. a, b, c, d bez zmian.
Odpowiedź na pytanie 9: § 6. NARADY KOORDYNACYJNE ust. 2 uzupełnia się
o następujący zapis: „Narady będą się odbywały raz na dwa tygodnie.” Niniejszy zapis
stanowi modyfikację SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy
i nadaje nową treść § 6. NARADY KOORDYNACYJNE ust. 4: „Inspektor Nadzoru informuje
z wyprzedzeniem o 2 – dni robocze uczestników narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie lub sporządza notatkę.”
Niniejszy zapis stanowi modyfikacje SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp
Odpowiedź na pytanie 11: W odpowiedziach na zapytania Wykonawców z dnia
22.02.2021 r. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmodyfikował treść SIWZ
w ten sposób, że nadał nowe brzmienie § 7. ust. 3 pkt 10) projektu umowy (zał. nr 8 do
SIWZ) tj.: „natychmiastowego zawiadamiania Zamawiającego o wykrytych ewentualnych
wadach w Dokumentacji Projektowej, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace”. Został wykreślony zapis
„również w przypadku, gdy wadliwość ich wykonania wynikała z wad Dokumentacji
Projektowej”.
Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 13: We wzorze umowy nie występuje zapis „niekompletne
wykonywanie obowiązków przez personel Wykonawcy”.
Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający uznaje występowanie pandemii za działanie
siły wyższej - §12 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 8 do SIWZ) uzupełnia się o pandemię.
Udokumentowanie wpływu pandemii na ewentualne utrudnienia w realizacji zadania
spoczywa na Wykonawcy. Niniejszy zapis stanowi modyfikację SIWZ zgodnie
z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, a zapis
w § 15 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że na dzień
zawarcia Umowy nie istnieją żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację prac
na Terenie Budowy, w terminach określonych w Umowie.”. Niniejszy zapis stanowi
modyfikację SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła pomyłka Termin
rozpoczęcia robót nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Niniejszy
zapis stanowi modyfikację SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Po stronie Wykonawcy leży dobra organizacja pracy i jakość robót.
Odpowiedź na pytanie 18: Wg zapisu (Wzór umowy: § 21 ODBIORY ust 12)
w brzmieniu: „Zamawiający jest zobowiązany do dokonania Odbioru Końcowego lub
odmowy dokonania tego odbioru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu
przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze,
chyba że Strony uzgodnią inny termin, usunąć wszelkie wady zgłoszone przez
Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie jest nowym terminem wykonania prac i Zamawiającemu przysługuje

5

prawo naliczania kar umownych za opóźnienie zgodnie z §27 niniejszej Umowy. Odbiór
Końcowy potwierdzony będzie Protokołem Odbioru Końcowego”, należy stwierdzić że:
- istnieje możliwość ustalenia terminu innego niż 3 dni,
- w przytoczonym § 21 ODBIORY ust 12 nie znajduje się zapis o odmowie odbioru robót
w przypadku wad nieistotnych.
Odpowiedź na pytanie 19: Przepisy prawa dla podmiotów publicznych określają termin
płatności faktur do 30 dni. Natomiast między przedsiębiorcami dopuszczalne jest 14 dni.
W celu zabezpieczenia interesu Podwykonawców zastosowano 14 dniowy termin
płatności. Wobec powyższego nie przychylamy się do wniosku.
Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 26 ust 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY nadaje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku gdy Zamawiający
pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy
przez okres dłuższy niż 30 dni, po uprzednim wezwaniu do dokonania płatności w ciągu
14 dni od dnia doręczenia wezwania. Prawo do dokonania odstąpienia zgodnie z
postanowieniami zdania poprzedzającego może zostać wykonane przez Wykonawcę w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie”. Niniejszy zapis stanowi modyfikację SIWZ zgodnie z art.38
ust.4 Ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie 21: W ocenie Zamawiającego kary nie są rażąco wygórowane
i obejmują szerokie spektrum ewentualnych przyczyn ich naliczania zabezpieczających
interes Zamawiającego jak i ewentualnych Podwykonawców. Celem stosowania kar przez
Zamawiającego nie jest szukanie ewentualnych dochodów a jedynie stanowią narzędzie
do dyscyplinowania Wykonawców w zakresie jakości i terminów realizacji robót.
Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.
Z poważaniem
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna
/podpis na oryginale/
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