Kościan, 15 grudnia 2016 r.

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan
w miejscowości Kiełczewo.
W dniu 15 grudnia 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego
podstępowania.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz.2164 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zadanych pytań i udzielonych
odpowiedzi.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wymaganego doświadczenia dla osoby na
stanowisko Kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych (warunek opisany w pkt.
9.3.3) ppkt. b) IDW), jeśli osoba wskazana na to stanowisko posiada co najmniej 5 – letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych
lub kierownika budowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję Kierownika robót konstrukcyjno –
budowlanych posiadała co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych, w tym w realizacji co najmniej 1
oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500
m3/d oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
(warunek opisany w pkt. 9.3.3) b) IDW).
Pytanie nr 2:
Zgodnie z warunek opisany w pkt. 9.3.3) ppkt. b) IDW Zamawiający wymaga
dysponowanie 1 osobą do pełnienia funkcji Technologa posiadającego wykształcenie
wyższe, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który
pełnił funkcję technologa (czynny udział w komisji rozruchowej) na co najmniej 1 czynnej
(w ruchu) oczyszczalni ścieków komunalnych wyposażonej w komory beztlenowe o
przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d.
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W postępowaniach o analogicznym zakresie robót na stanowisko technologa nie
wymagane były wcześniej uprawnienia budowlane. Nie są one również niezbędne do
pełnienia funkcji technologa. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści aby na spełnienie
tego warunku wykazać 2 osoby:
1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letnie doświadczenie
zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który brał czynny udział w komisji
rozruchowej na co najmniej 1 czynnej (w ruchu) oczyszczalni ścieków komunalnych
wyposażonej w komory beztlenowe o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500
m³/d.
oraz
1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letnie doświadczenie
zawodowe, który pełnił funkcję technologa (czynny udział w komisji rozruchowej) na co
najmniej 1 czynnej (w ruchu) oczyszczalni ścieków komunalnych wyposażonej w komory
beztlenowe o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d.
W naszej ocenie kwalifikacje obu tych osób będą równoważne pierwotnie postawionym
przez Zamawiającego kwalifikacjom technologa.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję Technologa (1 osoba) posiadała
zarówno wykształcenie wyższe, co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz pełniła funkcję technologa (czynny udział w
komisji rozruchowej) na co najmniej 1 czynnej (w ruchu) oczyszczalni ścieków
komunalnych wyposażonej w komory beztlenowe o przepustowości maksymalnej nie
mniejszej niż 5.500 m3/d (warunek opisany w pkt. 9.3.3) b) IDW).
Pytanie nr 3:
Zgodnie z zapisem w pkt. 13 Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę Nazw Podwykonawcy oraz Oznaczenia części zamówienia,
której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom. Natomiast zapisy JEDZ w
Części II, sekcja D dotyczące podwykonawców, na których zdolnościach wykonawca
nie polega wymagają wskazania nazw podwykonawców o ile jest to wiadome.
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Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w pkt. 13 Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)
należy podać nazwę firmy podwykonawczej tylko w przypadku jeżeli jest ona już znana
Wykonawcy. Jeżeli nie - należy wpisać części zamówienia bez podawania nazw
podwykonawców?
Powyższe ma swoje uzasadnianie ponieważ na etapie oferowania podwykonawcy
często nie są jeszcze wyłonieni przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty oraz Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z zapisami SIWZ,
w tym zgodnie m.in. pkt. 10.14), 11.4. IDW oraz zgodnie z zapisami zawartymi w JEDZ.

Kierownik Zamawiającego
PREZES ZARZĄDU
/-/ Dariusz Wójcik
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