Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Numer 2020-12725-22746
Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art.
11 ust. 8, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Centralny
Wodociąg Żuławski Sp. o.o. (dalej: Regulamin sektorowy) oraz REGULAMINU zawierania umów, do których nie stosuje się
ustawy prawo zamówień publicznych dotyczy zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości
powyżej 20 tysięcy złotych, a poniżej progów unijnych (dalej: Regulamin UE).

Pytania i odpowiedzi
Zamawiający na podstawie § 20 ust 4 Regulaminu sektorowego przekazuje wykonawcom pytania i
udziela odpowiedzi, które stają się wiążącą z treścią SIWZ.

1. Prosimy o udostępnienie załączników do Projektu Wykonawczego: rys. 1-6. W przypadku gdy
rys. 1-5 są takie same, jak w Projekcie Budowlanym, prosimy o udostępnienie Rys 6 –
Szczegóły węzłów wodociągowych.
Odpowiedź: rysunki są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej - opinii wykonanej we wrześniu
2014r. przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o.
Odpowiedź: dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Czy zamawiający odstąpi od wymogu zastrzeżonego w pkt. 3.1. SIWZ : „Zamawiający
zastrzega, że roboty w zakresie budowy syfonu DN500 mm pod rzeką Nogat z włączeniem do
istniejących komór oraz budowa zasuw, w miejscowości Michałowo, nie mogą być
powierzone podwykonawcom. Regulacje te nie dotyczą: unieczynnienia istniejącego syfonu
pod rzeką Nogat, remontu istniejących komór zasuw, wymiany armatury w istniejących
komorach zasuw”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
4. W naszej opinii zaprojektowany profil przewiertu wymaga korekty ze względu na możliwe
wybicia płuczki wiertniczej. Czy jest możliwość na etapie wykonawstwa wprowadzenia zmian
projektowych, np. zmiany zagłębienia przewiertu i jego długości.
Odpowiedź: Prace przewiertowe należy wykonać zgodnie z DECYZJĄ POZWOLEŃ
WODNOPRAWNYCH z dnia 22.06.2015r. OS.6341.8.2015.PSK, oraz DECYZJĄ Z DNIA
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11.01.2019r. GD.ZUZ.2.421.69.2018.ZR. Nieistotne zmiany projektowe należy uzgadniać
z powołanym przez Inwestora Nadzorem Autorskim.
5. Wnioskujemy o zorganizowanie wizji lokalnej po 17.01.2021r. ze względu na brak możliwości
zakwaterowania w hotelach w przypadku wyjazdów służbowych przez wprowadzoną w dniu
17.12.2020r. Narodową Kwarantannę. Firmy chcące wziąć udział w przetargu, których
siedziby znajdują się w dużych odległościach od miejsca wykonania robót nie mają
możliwości dojazdu i powrotu w tym samym dniu.
Odpowiedź: W związku ze zmianą terminu składania ofert do dnia 25.01.2020r.
Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 19.01.2020r.. Godzina i miejsce spotkania
pozostają bez zmian.
6. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym oraz wprowadzoną w dniu 17.12.2020r.
Narodową Kwarantanną wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert z 11.01.2021r. na
29.01.2021r. Wiele firm produkujących i dystrybuujących materiał niezbędny do zabudowy,
który należy wycenić w przetargu, ma przerwę świąteczną nawet do 11.01.2021r.
Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 25.01.2020r.
godzina i miejsce składania ofert bez zmian.
7. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz zdalną pracę banków i towarzystw
ubezpieczeniowych czy Zamawiający dopuści złożenie wadium w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
przesłany
Zamawiającemu
na
adresy
e-mail
(inwestycje@cwz.pomorskie.pl) wskazane w SIWZ do kontaktu przed terminem złożenia
ofert?
Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę na wadium w formie dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem. Dokument należy złożyć nie
później niż czas na składanie ofert.
8. Zgodnie z brzmieniem treść przepisu art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. 2020.374 z póź.zm.) stanowiącym, że „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”
zwracamy się z wnioskiem zmianę wysokości zabezpieczenia z 10% wartości kontraktu na 5%
wartości kontraktu wskazanego w SIWZ rozdziale 14 oraz w umowie w paragrafie 28.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia (ZNWU).
Przywołana wyżej przez Wykonawcę regulacja art. 15 vb dotyczy ustawy prawo zamówień
publicznych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem
zamówień sektorowych podprogowych i jest w kwotach, które nie podlegają ustawie
prawo zamówień publicznych.
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9. W nawiązaniu do treści punktu 5.1.1. SIWZ – warunki udziału w postępowaniu, zdolność
techniczna i zawodowa, doświadczenie w zakresie budowy rurociągów – zwracamy się z
wnioskiem o uznanie warunku za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu
ostatnich 9 lat rurociągów (sieci wodociągowej) o średnicy 355 mm i długości przekraczającej
400 m w technologii bezwykopowej. Jednocześnie nadmienię iż zmiana ta umożliwi
zwiększenie konkurencyjności poprzez wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości
Wykonawców, którzy będą w stanie kompleksowo zrealizować Zamawiającemu niniejszą
inwestycję oraz pomoże odpowiednio zabezpieczyć budżet Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów punktu 5.1.1 SIWZ.
10. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż w treści punktu 5.1.1. SIWZ – chodzi o średnicę
wskazaną w „mm” a nie „cm”.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy punktu 5.1.1. SIWZ z średnicy podanej w „cm” na
podaną w „mm”.
11. W nawiązaniu do treści punktu 5.1.2. SIWZ – warunki udziału w postępowaniu, osoby
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie w zakresie wymagań
dotyczących osoby kierownika budowy – zwracamy się z wnioskiem o uznanie warunku za
spełniony gdy Wykonawca wykaże osobą posiadającą wykształcenie techniczne oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym realizację niniejszego
zamówienia oraz pełniącą funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych związanych budową rurociągów metodą bezwykopową, w tym co najmniej
jedna robota dotyczyła rurociągów o średnicy min 355 mm i długości min 400 m.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów punktu 5.1.2 SIWZ w zakresie wnioskowanym
przez Wykonawcę.
12. W rozdziale 5 SIWZ w pkt. 5.1.2 – Zdolność techniczna i zawodowa Zamawiający ustanowił
warunki, że Wykonawca m. in. Skieruje do realizacji 1 osobę na stanowiska Kierownika
budowy:
iposiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
iipełniła funkcje kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych
związanych z budową rurociągów metodą bezwykopową, w tym co najmniej jedna
robota dotyczyła rurociągu o średnicy min. 400cm i długości min 400m.
Czy Zamawiajacy uzna za spełniony warunek kiedy Wykonawca poświadczy spełnienie
warunku w pkt i. i ii. z dodatkowym zapisem

Projekt „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I – ROBOTY SYFON

ii- pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 2 zadaniach
inwestycyjnych związanych z budową rurociągów metodą bezwykopową, w tym co najmniej
jedna robota dotyczyła rurociągu o średnicy min. 400cm i długości min 400m.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe i wprowadza zmiany w rozdziale 5 SIWZ w
pkt. 5.1.2
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