IŚ.271.13.2017

Pionki, dn. 28. 07. 2017 r.

Do uczestników
postępowania przetargowego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie modernizacji systemu uzdatniania wody basenowej Basenu
Miejskiego w Pionkach w systemie zaprojektuj i buduj

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami),
w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:
1. Pytanie o treści „Czy ze względu na oszczędność energii (pobór mocy w lampach niskiego
ciśnienia jest w 2,5 razy mniejszy niż przy lampach średniego ciśnienia), wyższą żywotność
lamp niskiego ciśnienia oraz to, że lampy niskiego ciśnienia nie stwarzają zagrożenia
bezpieczeństwa ekologicznego (brak rtęci w postaci płynnej), co ma miejsce w lampach
średniego ciśnienia i ze względu na znacząco niższe koszty zakupu i eksploatacji urządzeń
niskociśnieniowych oraz to, że dodatkowy efekt obniżenia stężenia chloru związanego w
wodzie basenowej przy dawce 600J/m² jest taki sam przy zastosowaniu obu rodzaju lamp UV
Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV niskiego ciśnienia?”
Odpowiedź: Lampa UV nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Gdyby wynikła
konieczność jej zastosowania, może zostać użyta lampa UV niskiego ciśnienia.
2. Pytanie o treści „Wymaganie przez Zamawiającego, żeby lampa UV średniego ciśnienia
posiadała w swoim wyposażeniu ręczny układ czyszczący żarniki UV wskazuje jednoznacznie
na jednego producenta, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Chcemy
zaznaczyć, że w związku z wysoką temperaturą do jakiej nagrzewają się żarniki
średniociśnieniowe lamp UV, lampy te muszą mieć system oczyszczania rur ze względu na
bardzo szybko osadzający się na nich depozyt magnezowo-wapniowy (kamień), dlatego przez
wszystkich producentów są wyposażone w mech. system oczyszczania. Ten problem (wysoka
temperatura nagrzewania żarników UV) nie istnieje przy zastosowaniu lamp niskiego
ciśnienia.
Czy Zamawiający dopuszcza inne urządzenia:
- lampy średniego ciśnienia z mechanicznym oczyszczaniem żarników lub
- lampy UV niskiego ciśnienia ?”
Odpowiedź: Lampa UV nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Gdyby wynikła
konieczność jej zastosowania, może zostać użyta lampa UV niskiego ciśnienia lub średniego
ciśnienia z mechanicznym oczyszczaniem żarników.

3. Pytanie o treści „Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ pkt. 12.6. Zamawiający wymienia
dokumenty na podstawie których należy wycenić ofertę, ale są to dokumenty których jeszcze
nie ma ponieważ przedmiotowe zadanie zostało ogłoszone w trybie zaprojektuj i wybuduj a
podstawę wyceny stanowi PFU.”
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu uzdatniania wody
basenowej Basenu Miejskiego w Pionkach w systemie zaprojektuj i buduj. Ofertę należy
wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ wraz z załącznikami,
w tym w szczególności w załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy.
Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty całkowitej ceny brutto oferty.
4. Pytanie o treści „Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi? Jeśli
nie to prosimy o wyrażenie zgody na możliwość fakturowania przejściowego (przynajmniej
jedną fakturę częściową). Brak możliwości rozliczenia częściowego bardzo obciąża
Wykonawcę, który na prawie pół roku zamraża swoje środki finansowe. Prosimy o możliwość
fakturowania częściowego co ułatwi realizację przedmiotowego zadania oraz zapewni
Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji i funkcjonowanie na rynku.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozliczania umowy fakturami częściowymi i nie
wyraża zgody na możliwość fakturowania przejściowego. Czas realizacji przedmiotu
zamówienia jest stosunkowo krótki, dlatego zamawiający nie przewidział takiej możliwości.
5. Pytanie o treści „Wnosimy o zmianę zapisów umowy w §11 poprzez zmianę sformułowań
„opóźnienie” na „zwłoka”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca
zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił
odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o
roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z
własnej winy.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w §11 poprzez zmianę sformułowań
„opóźnienie” na „zwłoka”.
6. Pytanie o treści „Czy Zamawiający przewiduje wymagania dotyczące wiedzy i
doświadczenia? Remont technologii wody jest skomplikowanym zadaniem, tym bardziej w
technologii podciśnieniowej ze złożem wielowarstwowym. Zadanie dodatkowo utrudnione jest
trybem zamówienia zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca musi posiadać wiedzę nie tylko z
zakresu wykonawstwa SUW, a także w zakresie projektowania.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w
postępowaniu.
7. Pytanie o treści „Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni filtracji?”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania układu filtracji oraz konstrukcji filtra
niezgodnej z normami DIN 19 605 oraz DIN 19 643, a także niezgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r)
oraz „Wymaganiami sanitarno–higienicznymi dla krytych pływalni” wydanymi przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego autorstwa
Czesława Sokołowskiego z grudnia 1998 r. Zamawiający nie dopuszcza również zastosowania

filtrów ciśnieniowych.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

