Wyjaśnienia do siwz nr SOK/13/2014 z dnia 25.08.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni –
budowa Bioreaktorów wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu, nr postępowania SOK/13/2014
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907
ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania, które Zamawiający otrzymał do dnia 25.08.2014r.:
1.

Pytanie nr 1
„Prosimy o przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu wstępnego oraz podanie terminu realizacji zakresu
budowlanego. Prosimy o sprecyzowanie czy termin 30 listopada wykonania robót podany w specyfikacji
obejmuje również dostawę technologii i rozruch instalacji”.
Odpowiedź: Podany w siwz harmonogram realizacji zadania pozostaje bez zmian. Ewentualne zmiany mogą
nastąpić w związku z terminem wyboru wykonawcy (np. konieczność wyjaśnień treści złożonej oferty,
konieczność uzupełnienia dokumentów itp., co może wydłużyć procedurę przetargową) – jeśli zajdzie taka
potrzeba przy założeniu, że termin końcowy nie ulega zmianie. Termin 30 listopada 2014r. jest terminem
zakończenia robót budowlanych.
Dostawa bioreaktorów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, o czym świadczy zapis w pkt. 4 ppkt. 3
siwz: Dostawa linii technologicznych kompostowni, dostawa niezbędnych maszyn i urządzeń nie wchodzi
w zakres zamówienia. Wykonawca wybrany w postępowaniu na dostawę uzupełniającego wyposażenia
technologicznego instalacji do biostablizacji frakcji drobnej posiada termin na wykonanie zamówienia zgodnie
z zawartą umową do dnia 30.11.2014r. na podstawie wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

2.

Pytanie nr 2
„Brak w dokumentacji odprowadzenia wody deszczowej z projektowanych bioreaktorów. Prosimy
o wyjaśnienie lub uzupełnienie”.
Odpowiedź: Należy wykonać podłączenie odprowadzenia wody deszczowej do istniejącej kanalizacji przy
bioreaktorze nr 3 w sposób analogiczny, jak w obecnych bioreaktorach, przy uwzględnieniu warunków
lokalnych i obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na powyższe Zamawiający przyjął ryczałtowy charakter
wynagrodzenia nie precyzując dokładnie ilości materiałów koniecznych do wykonania odprowadzenia wody
deszczowej, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy obliczaniu ceny oferty, na podstawie załączonej
do siwz dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z pkt. 20 ppkt. 1 siwz: „Zarówno
przedmiarom robót jak i kosztorysom ofertowym zamawiający przypisał znaczenie wyłącznie z punktu
widzenia obliczenia ceny ofertowej, nie zaś z punktu widzenia zgodności oferowanego zakresu zamówienia
z siwz, stąd zamawiający nie limituje odstępstw od przedmiaru robót w zakresie sporządzania kosztorysu
ofertowego”.

3.

Pytanie nr 3
„Proszę o sprecyzowanie sposobu odwodnienia placu dojrzewania kompostu. Czy należy przewidzieć
odwodnienie liniowe do wpustów istniejących?”
Odpowiedź: Sposób odwodnienia placu dojrzewania kompostu – spadek placu w kierunku południowym
do istniejących wpustów. Należy przewidzieć odwodnienie liniowe do istniejących wpustów.

4.

Pytanie nr 4
„Czy w zakresie postępowania jest przełożenie sieci energetycznych które są w kolizji z projektowaną
rozbudową – widoczne rys. MAPA. Jeżeli tak proszę o podanie wytycznych – rodzaj kabla, głębokość
ułożenia”.

1

Odpowiedź: Tak, w zakres postępowania wchodzi przełożenie sieci energetycznych. Należy je poprowadzić
poza projektowany plac składowy, co nie rodzi kolizji z projektowaną rozbudową. Głębokość umiejscowienia
kabla - ok. 80 cm, rodzaj kabla YAKXs 4 x 35 mm2 06/1kV.
5.

Pytanie nr 5
„Proszę o wskazanie na mapie lokalizacji placu manewrowego o powierzchni 308,8 m2 oraz drogi dojazdowej
o pow. 153 m2 wg przedmiaru robót”.
Odpowiedź: Plac manewrowy znajduje się przed bramą wjazdową. Droga dojazdowa stanowi połączenie placu
manewrowego (wjazdowego jak wyżej) z planowanymi bioreaktorami i z ul. Nadwiślańską. Stosowne
oznaczenia bramy wjazdowej znajdują się na mapie załączonej do siwz.

6.

Pytanie nr 6
„Czy w ofercie należy uwzględnić przełożenie z trzeciego na piąty boks istniejącej instalacji odgromowej
będącej w kolizji z projektowaną rozbudową bioreaktorów oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej”.
Odpowiedź: Należy przełożyć odgromienie do 5 bioreaktora.

7.

Pytanie nr 7
„Czy Zamawiający podtrzymuje jako właściwe rozwiązanie dobudowy nowych boksów do istniejących bez
wykonania dylatacji lub bez dodatkowej ściany wzdłuż istniejącej w celu uniknięcia nierównomiernych osiadań
obu konstrukcji, które mogą skutkować nieprawidłowym działaniem mechanizmów technologii”.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje5 wymagane w siwz rozwiązanie.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert określony w siwz pozostaje bez zmian.
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do zmian wprowadzonych
w siwz, Zamawiający dokonał sprostowania treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego w dniu 25.08.2014r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Adam Byrdziak

2

