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Łask dnia 28 lutego 2017 r. 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały 

zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści, jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej, wykaże się 

doświadczeniem przy realizacji robót budowlanych, polegających na: 

ZADANIE I – Rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości większej niż 6000m3/d i o 

wartości większej niż 25.000.000 zł netto wraz z budową wydzielonej komory 

fermentacyjnej (WKF) oraz nowego układu kogeneracji wykorzystującego biogaz, 

ZADANIE II – Budowa słonecznej suszarni osadu? 

 

Pytanie uwarunkowane jest tym, iż Wykonawca uzyskał osobno doświadczenie na 

budowach oczyszczalni ścieków wraz z budową WKF oraz układu kogeneracji 

wykorzystującego biogaz oraz osobno przy budowie słonecznej oczyszczalni osadu. 

Powyższe referencje możliwe są do uzyskania w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oceny spełniania przez wskazane przez wykonawcę wykonane 

zamówienia warunków udziału w postępowaniu dokona dopiero po ich przedstawieniu 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na treść warunku, w którym wskazano, iż 

wykazywane przez wykonawców roboty budowlane muszą być zrealizowane: 

 na czynnych oczyszczalniach ścieków komunalnych o wydajności minimum 

Qśrd=6.000 m3/d każda,  

 ich  łączna wartość wykonanych robót jest nie mniejsza niż  25.000.000,00 PLN 

netto, 

 polegały na wykonaniu (budowie) łącznie co najmniej jednej wydzielonej komory 

fermentacji (WKF), wykonaniu (budowie) nowego układu kogeneracji 

wykorzystującego biogaz oraz budowie słonecznej suszarni osadu. 

 

Pytanie 2. 

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający wymaga aby: 

Pkt 3.3.2 e SIWZ – „Kierownik robót elektrycznych posiadał co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 

elektoenergetycznych, w tym co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości 

min. Qśrd=6.000 m3/d i o  wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN 

netto.” 

oraz 

pkt 3.3.2 f SIWZ – „Specjalista ds. AKPiA posiadał co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w realizacji robót z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej lub 

automatyzacji procesów, w tym co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości 

min. Qśrd=6.000 m3/d i o  wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN 

netto, zrealizowanej w ciągu ostatnich 10 lat.” 

 

Natomiast: 

pkt 3.3.2 b SIWZ – „Kierownik robót sanitarnych ma posiadać co najmniej 10-letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: 

W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonanie dwóch robót 

budowlanych polegających na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie bądź 
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modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności minimum Qśrd=6.000 m3/d, 

i o  wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN netto.” 

oraz 

pkt 3.3.2 c SIWZ – „Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych ma posiadać co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót, w tym: wykonanie dwóch robót budowlanych polegające na wykonaniu 

(budowie, przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych  

o wydajności minimum Qśrd=6.000 m3/d, i o  wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 

25.000.000,00 PLN netto.”. 

 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację wymogu dot. osoby wskazanej do 

pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych oraz Kierownika robót konstrukcyjno-

budowlanych jak poniżej: 

„Kierownik robót sanitarnych ma posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: W okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert wykonanie jednej robót budowlanych polegających 

na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji) oczyszczalni 

ścieków komunalnych o wydajności minimum Qśrd=6.000 m3/d, i o  wartości wykonanych 

robót nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN netto.” 

oraz 

„Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych ma posiadać co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: 

wykonanie dwóch robót budowlanych polegające na wykonaniu (budowie, przebudowie, 

rozbudowie bądź modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych  

o wydajności minimum Qśrd=6.000 m3/d, i o  wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 

25.000.000,00 PLN netto.” 

 

Odpowiedź: 

Mając na uwadze znaczenie poszczególnych branż, a w konsekwencji doświadczenia w tym 

zakresie w odniesieniu do przedmiotu inwestycji, Zamawiający nie widzi uzasadnienia do 

zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez ich zaniżenie. 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ, jak i ogłoszenia o 

zamówieniu pozostają bez zmian. 
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Pytanie 3. 

W związku z zapisami SIWZ w ww. temacie tj.:                  

1. Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 Ad b) SIWZ Ocena ofert – Doświadczenie technologa: 

„Za pełnienie funkcji technologa przy rozruchu jednej słonecznej suszarni osadów na 

komunalnej oczyszczalni ścieków – 1 punkt (maksymalnie 10 pkt.)”; 

oraz zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 Ad c) SIWZ - Sposób obliczenia punktów kryterium 

„Ergonomia suszarni słonecznej - (E)”: 

„Przedmiotem oceny są oferowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne zwiększające 

komfort i bezpieczeństwo eksploatacji suszarni słonecznej określone w Tabeli nr 2 Karty 

danych technicznych, stanowiące podstawę do oceny oferty w kryterium „Ergonomia 

suszarni słonecznej”.  

Wykonawca zaoferuje niezależnie od wymogów postawionych dla suszarni słonecznej w 

Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej a wykazanych i zestawionych w 

Tabeli nr 1 Karty danych technicznych, niżej wymienione dodatkowe parametry 

funkcjonalne dla suszarni słonecznej dotyczące cech konstrukcyjnych przewracarek 

nawowych i ich parametrów technicznych umożliwiających rozgarnianie, przewracanie i 

napowietrzanie osadów w warstwie grubszej niż wymagana wartość minimalna, dzięki 

czemu zwiększa się pojemność suszarni, a także dodatkowych funkcji ułatwiających 

eksploatację suszarni oraz serwisowanie zainstalowanych w niej urządzeń: 

 Automatyczne rozgarnianie dostarczanych do suszarni pryzm mokrych osadów o 

wysokości między 40 a 100 cm, 

 Automatyczne formowanie przez przewracarki pryzm z suszonych osadów o wysokości 

80 – 100 cm, 

 Segmentową budowę narzędzi przewracających i rozgarniających osady (noży, 

grzebieni, szufli, itp.) połączonych z bębnem przewracarek za pomocą połączeń 

skręcanych, umożliwiająca w razie uszkodzenia mechanicznego szybką i łatwą naprawę 

lub wymianę danego elementu samodzielnie przez obsługę obiektu. 

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w Kryterium „Ergonomia 

suszarni słonecznej” wynosi 15 pkt.” 

 

Wykonawca  wnioskuje o rozdzielenie warunków dotyczących zdolności technicznych 

(punkt 3.3.1) na:  
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„Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

tym okresie, wykonał należycie: 

- jedną lub maksymalnie dwie roboty budowlane (umowy) które zrealizowane zostały na 

czynnych oczyszczalniach ścieków komunalnych o wydajności minimum Qśrd=6.000 m3/d 

każda, ich łączna wartość wykonanych robót jest nie mniejsza niż 25.000.000,00 PLN 

netto, polegały na wykonaniu (budowie) łącznie co najmniej jednej wydzielonej komory 

fermentacji (WKF), wykonaniu (budowie) nowego układu kogeneracji wykorzystującego 

biogaz;  

- jedną lub maksymalnie dwie roboty budowlane polegające na budowie słonecznej 

suszarni osadu na komunalnej oczyszczalni ścieków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi uzasadnienia do zmiany warunków udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ, jak i ogłoszenia o 

zamówieniu pozostają bez zmian. 


