Zmiana Modyfikacja SWIZ
XML

Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza
Tryńcza, dnia 2019-07-16

Znak sprawy UIB.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tryńcza

Tryńcza, dnia 2019-07-16

Znak sprawy UIB.271.10.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tryńcza

Zmiana Modyfikacja SWIZ

Zmiana Modyfikacja SWIZ
Zamawiający - Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poź. zm. ) publikuje zapytania
Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:
Pytanie nr 70
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 38 prosimy o usunięcie z przedmiaru technologicznego mieszarki wapna z osadem pozycja
nr 8.2.1.
Odpowiedź
W przedmiarze robót technologia

jest:
Lp.

8.2.1

Kod pozycji

Opis robót

jm

ilość

Oferta
dostawcy

Kompletna instalacja odwadniania i higienizacji osadu :
prasa dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=8m3/h z:
pompa śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania
polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody
technologicznej, przenośnik ślimakowy ocieplony na dł.3m/
, mieszarka wapna z osadem, sprężarka tłokowa
bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy i
kpl.
węzła higienizacji (rozprowadzenie okablowania z szafy do
poszczególnych urządzeń w komplecie z instalacja
odwadniającą i higienizacji), rurociągi instalacji
odwadniania osadu (osadowe, wody technologicznej, wody
wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA, MONTAŻ,
URUCHOMIENIE

1

Oferta
dostawcy

Kompletna instalacja odwadniania osadu : prasa
dwutaśmowa (szer.taśmy 900mm), Q=6m3/h z: pompa
śrubowa osadu, zespół przygotowania i dozowania
polielektrolitu , panel filtracyjny, pompa wody
technologicznej, przenośnik wstęgowy bezwałowy l=6,0m
/ocieplony na dł.3m/, sprężarka tłokowa
kpl.
bezolejowa, własna szafa zasilająco-sterownicza prasy
(rozprowadzenie okablowania z szafy do poszczególnych
urządzeń w komplecie z instalacją odwadniającą), rurociągi
instalacji odwadniania osadu (osadowe, wody
technologicznej, wody wodociągowej, polimeru) - DOSTAWA,
MONTAŻ, URUCHOMIENIE

1

winno być:

8.2.1

Pytanie nr 71
W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazuję, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu,
natomiast w przedmiarze technologiczny pozycja nr 1.1.10, 1.1.11 jest ujęte usunięcie osadów. W związku z rozbieżnościami
prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.
Odpowiedź
Pozycje należy wyceniać. Do Wykonawcy nie należy wywóz, utylizacja i zagospodarowanie osadu.

Pytanie nr 72
W odpowiedzi nr 45 Zamawiający wskazuję, że przedmiar robót nie obejmuje usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadu,
natomiast w przedmiarze konstrukcyjno-budowlanym pozycja nr 1.1.6, 4.1.1 jest ujęte usunięcie, utylizacja i
zagospodarowanie osadów. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w pozycje nie należy wyceniać. W
przypadku potwierdzenia prosimy o ich usunięcie.
Odpowiedź
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Pozycje należy wycenić. Przedmiar obejmuje wywóz wody po czyszczeniu pompowni i reaktora, które czynności należą do
Wykonawcy.
Pytanie nr 73
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umownych oraz przesunięcie terminu składania ofert przetargowych.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. wzorem umowy wnosimy o:
1. Wprowadzenie zapisów dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy w sytuacji gdy Zamawiający pozostaje w
zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez 30 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie.
Ponadto z uwagi na stosunkowo krótki czas na przygotowanie oferty do której wymagane jest złożenie kosztorysów
ofertowych jak również z uwagi na trwający w pełni sezon urlopowy, a przede wszystkim z powodu chęci przygotowania
solidnej i rzetelnej oferty cenowej na przedmiotowy przetarg, zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert
przetargowych na dzień 30.07.2019 r.

Odpowiedź
Zapisy załącznika Nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert został wydłużony do 23.07.2019r.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
1. w przedmiarze robót technologia – załącznik Nr 10 do SIWZ

jest:
Lp.

Kod pozycji

Opis robót

jm

ilość

5.2.3

Kalkulacja
Indywidualna

Dostawa pompy zatapialnej, Ns=2,0 kW, Q=18,0l/s,
H=9,0m z prowadnicami ze stali 1.4301

szt.

4

6.1.2

Kalkulacja
Indywidualna

Dostawa pompy wody technologicznej, Q=61,3m3,
H=19,0m

kpl.

1

5.2.3

Kalkulacja
Indywidualna

Dostawa pompy zatapialnej, Ns=2,0 kW, Q=18,0m3/s,
H=9,0m z prowadnicami ze stali 1.4301

szt.

4

6.1.2

Kalkulacja
Indywidualna

Dostawa pompy wody technologicznej, Q=36,0m3,
H=10,0m

kpl.

1

winno być:

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:
1. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu
2. a/a
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