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 Kościan, 12 stycznia 2017 r. 

 

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016 

       Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan                                           

w miejscowości Kiełczewo. 

 

W dniach 10 i 11 stycznia  2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego 

podstępowania.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), dalej ustawa Pzp poniżej przedstawiam treść zadanych pytań 

i udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1  z dnia 

29.12.2016 r. Zamawiający wymaga złożenia razem z ofertą załącznika nr 1A tylko w 

przypadku zastosowania urządzeń równoważnych innych niż wskazanych w projekcie pod 

względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Wykonawca, który nie zamierza stosować rozwiązań równoważnych jest również 

zobowiązany do wypełnienia Wykazu maszyn, urządzeń i materiałów. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2: 

Zamawiający zajął stanowisko udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29.12.2016 r. 

(Pytania i odpowiedzi nr 3). W uszczegółowieniu Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku gdy 

któryś z wymienionych w kol.2 „Główne parametry zaprojektowanych maszyn, urządzeń…” 

urządzeń, maszyn lub materiałów są elementami równoważnymi, to Wykonawca załącza 

zawsze wypełnioną tabelę.  

 

Pytanie nr 3: 

Załączony przedmiar: „Reaktor biologiczny ob. nr 6_6A_7C_Przedmiar część technologiczne” 

zawiera tylko stronę tytułową. Proszę o zamieszczenie całego przedmiaru. 

Odpowiedź:    

Kompletny przedmiar zamieszczony jest na stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o zamieszczenie Przedmiarów dla wykonania kotłowni i sieci ciepłowniczych 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przedmiarów. Wykonawca ma dokonać wyceny w oparciu o 

postanowienia SIWZ, projekt budowlany i wykonawcy, STWiORB, opis przedmiotu 

zamówienia (Tom III) które stanowią załączniki do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy ceny w ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM mają być cenami brutto czy 

netto? 

Odpowiedź: 

Ceny w ZESTAWIENIU OBIEKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM (Załącznik nr 1 Wzór Formularza 

Oferty) mają być wartościami netto. 

 

Pytanie nr 6: 

W której pozycji ZESTAWIENIA OBIEKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM należy ująć zewnętrzne 

sieci sanitarne? W Zestawieniu jw. brak jest oddzielnej pozycji dla zewnętrznych sieci 

sanitarnych. 

Odpowiedź: 

Koszt wykonania zewnętrznych sieci sanitarnych zgodnie z tabelą Wykonawca przypisuje do 

każdego wymaganego obiektu i wpisuje w poszczególną kolumnę (kol. nr 7). 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania producenta i załączenie do oferty kart 

katalogowych na materiały drobne takie jak skrzynki uliczne do zasuw, stopnie złazowe, włazy 

żeliwne do studzienek kanalizacyjnych, czyszczaków rewizyjnych z zaworem hydrantowym, 

przewód tłoczny i kształtki sieci wodociągowej itd. Producenci ww. materiałów, które nie mają 

istotnego wpływu na cenę całości zamówień, zostaną wyłonione dopiero na etapie realizacji 

przeprowadzeniu ostatecznych negocjacji cenowych. 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganych dokumentów w przypadku 

złożenia oferty równoważnej.  

 

Pytanie nr 8: 

Zgodnie z pkt. 9.3.2) a) IDW Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech ostatnich lat 

obrotowych w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w 

wysokości 20.000.000 PLN. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zgodnie z pkt. 10.3.1) 

IDW Zamawiający żąda od Wykonawcy Sprawozdania finansowego albo jego części (…). W 

związku z tym, że sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji w wymaganym zakresie tj. 

wielkości obrotów w obszarze objętym zamówieniem oraz zgodnie z katalogiem dokumentów 
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zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na 

potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda: oświadczenia wykonawcy o rocznym 

obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 

ten okres, proszę o modyfikację zapisów IDW zakresie wymaganych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (IDW – TOM I). Wykonawca sporządza sprawozdanie 

finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

1994 r. nr 121 poz. 591 ze zm.). W sprawozdaniu wykonanym zgodnie z ustawą, jednym z 

elementów są dodatkowe informacje i objaśnienia, które obejmują m.in. strukturę 

przychodów. Zamawiający badając przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący sytuacji ekonomicznej będzie analizował przedłożone dokumenty m. in. pod kątem 

struktury rzeczowej przychodów danego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o wyjaśnienie, czy jako ostatnie trzy lata obrotowe, w których należy wykazać 

spełnienie warunku określonego z pkt. 9.3.2) a) IDW, należy rozumieć lata 2013, 2014, 2015 

czy 2014, 2015 i 2016? 

Odpowiedź: 

Za ostatnie trzy lata obrotowe należy przyjąć lata 2013, 2014 i 2015 r. 

 

Pytanie nr 10: 

W związku z nieścisłościami pomiędzy IDW a Projektem wykonawczym branży elektrycznej i 

AKPiA oraz odpowiednimi przedmiarami prosimy o wskazanie w jaki sposób ma zostać 

przygotowana oferta  na ww branże. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wskazanie który 

z dokumentów zamieszczonych na stronie Zamawiającego jest nadrzędnym w zakresie wyceny 

branży elektrycznej i AKPiA. 

IDW opisuje elementy odmienne od opisów i wyposażenia sterowniczego opisanego w 

projekcie, zaś w zamieszczonych przedmiarach branży elektrycznej i AKPiA nie umieszczono 

pozycji montażu wszystkich elementów wyposażenia elektrycznego, sterowania i pomiarów 

analitycznych. „ 

Odpowiedź: 

Dokumentem nadrzędnym w zakresie branży elektrycznej i AKPiA jest  SIWZ TOM III Opis 

Przedmiotu Zamówienia , Załącznik nr. B  Zmiany i Uzupełnienia do Dokumentacji Projektu 

Wykonawczego str. 60, a następnie Załącznik nr C-4 projekt wykonawczy sieci elektryczne 

zewnętrzne i wewnętrzne, oraz Załącznik nr C-1 projekt wykonawczy AKPiA. Odnosząc się do 

ostatniej części pytania, Zamawiający informuję, iż zgodnie z pkt. 19.5 IDW – TOM I załączone 
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przedmiary robót są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może 

skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma takiego obowiązku. Podstawą obliczenia 

ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys 

szczegółowy sporządzony w oparciu o postanowienia SIWZ, projektu budowlanego i 

wykonawczego, STWiORB, opisu przedmiotu zamówienia (Tom III) które stanowią załączniki 

do SIWZ (pkt. 19.6 IDW – TOM I). 

 

Pytanie nr 11: 

W udostępnionych przedmiarach brakuje przedmiaru na całą technologię (urządzenia oraz 

rurociągi) dla Budynek przeróbki osadu: 

- Pomieszczenie zagęszczania osadu ob. nr 18 

- Silos na wapno ob. nr 19 

- Pomieszczenie odwadniania osadu ob. nr 20 

- Pomieszczenie dozowania polelektrolitu ob. nr 21 

- Rozdzielnia ob. nr 24 

Prosimy o uzupełnienie całego przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający złożył już wyjaśnienia i zamieścił je na stronie internetowej w odpowiedzi na 

pytanie nr 43 z dnia 10.01.2017 r. (pytania i odpowiedzi nr 5). Dodatkowe wyjaśnienie 

zamieszczono udzielając odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 11 stycznia 2017 r. (pytania i 

odpowiedzi nr 7). Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, 

zamontować i uruchomić wyposażenie technologiczne we wszystkich branżach tylko 

pomieszczenia zagęszczania osadu ob. Nr. 18, oraz sekcji zasilającej i sterującej dla 

pomieszczenia zagęszczania, w rozdzielni R-24. Zamawiający nie posiada przedmiaru. 

Wykonawca ma dokonać wyceny w oparciu o postanowienia SIWZ, projekt budowlany i 

wykonawcy, STWiORB, opis przedmiotu zamówienia (Tom III) które stanowią załączniki do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 12: 

W udostępnionych przedmiarach brakuje przedmiaru na Zbiornik magazynowy zewnętrznego 

źródła węgla - obiekt nr 11A. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 19.5 IDW – TOM I załączone przedmiary robót są wyłącznie dokumentem 

pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma 

takiego obowiązku. Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany 

przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o postanowienia SIWZ, 

projektu budowlanego i wykonawczego, STWiORB, opisu przedmiotu zamówienia (Tom III) 

które stanowią załączniki do SIWZ (pkt. 19.6 IDW – TOM I). 

 



                                            

 

 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   
NIP:  6981836013, REGON: 302300903 
KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 8 000 000,00 zł. 
Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 
www. wodociagi-koscian.pl , mail:  biuro@wodociagi-koscian.pl  
Laboratorium  - Kiełczewo ul. Polna  75, 64-000 Kościan, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 

Pytanie nr 13: 

W przedmiarach na osadniki wstępne brakuje pozycji dotyczących rurociągu ścieków - odpływ 

z osadników wstępnych. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 19.5 IDW – TOM I załączone przedmiary robót są wyłącznie dokumentem 

pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma 

takiego obowiązku. Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany 

przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o postanowienia SIWZ, 

projektu budowlanego i wykonawczego, STWiORB, opisu przedmiotu zamówienia (Tom III) 

które stanowią załączniki do SIWZ (pkt. 19.6 IDW – TOM I). 

 

Pytanie nr 14: 

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania w zakresie zewnętrznych sieci sanitarnych są: sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć ciepłownicza, sieć 

gazowa. W przekazanym przedmiarze robót dotyczącym sieci zewnętrznych znajdują się tylko: 

kanalizacja deszczowa i sieć gazowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że do wykonania w zakresie „zewnętrznych sieci sanitarnych” jest: 

Sieć wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, siec ciepłownia, sieć 

gazowa. 

  

      Kierownik Zamawiającego 

      /-/ Dariusz Wójcik 

      Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

         

 


