Sztum, dnia 05.05.2021 r.

Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie
(82-400) przy ulicy Kochanowskiego 28, numer KRS: 0000127884, NIP 579-000-68-66,
REGON 170148140, reprezentowane przez Sławomira Kłopotowskiego – Prezesa,
- dokonuje wyjaśnienia oraz zmiany treści zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie”.
I. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Pytanie 1:
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego postępowania na opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w Sztumie", zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów wymagań określonych w §2 PKT 1.2a SIWZ
na następujące:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej (…).
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego
w brzmieniu określonym poniżej.

Pytanie 2:
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska nt. referencji wymaganych w postępowaniu
pn. „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa
miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie”, które to postępowanie prowadzone
jest w formie zapytania ofertowego. Wymagane przez Państwa posiadanie przez referencji, określonych
dokumentacji przetargowej, jest bardzo surowym wymogiem. Z rozeznania rynkowego prowadzonego przez
mojego Mocodawcę wynika, że żadna z firm w Polsce nie dysponuje ww. referencjami.
W związku z powyższym, działając w imieniu mojego Mocodawcy, proszę o zmianę warunków udziału
w postępowaniu, na takie, które umożliwiają udział w postępowaniu możliwie szerokiej gamie podmiotów
posiadających wiedzę, doświadczenie i personel. Przeprowadzone rozeznanie wskazuje, że jest kilka firm
projektowych posiadających referencje projektowe na instalacje membranowe w tym o przepustowości
większej niż 5000m3/d, ale zrealizowane w ostatnich 8 latach.

Wnoszę zatem o zmianę warunków udziału w postępowaniu, która to zmiana umożliwi udział
w postępowaniu podmiotom, np. poprzez żądanie przez Zamawiającego doświadczenia polegającego na:
„Wykonaniu dokumentacji projektowej na minimum 7 oczyszczalni ścieków technologii MBR w tym jednej
na co najmniej 3000m3/d, w technologii membran zatapialnych w procesie przepływowego biologicznego
reaktora membranowego (MBR), w okresie ostatnich 10 lat.”
lub alternatywnie:
„Wykonaniu dokumentacji projektowej na minimum 5 oczyszczalni ścieków technologii MBR, w tym co
najmniej dwóch o Qśrd=2000m3/d, w technologii membran zatapialnych w procesie przepływowego
biologicznego reaktora membranowego (MBR), w okresie ostatnich 10 lat.”
Ponadto zwracam uwagę, że standardem w tego rodzaju przetargach (np. Orzesze, Poręba) jest wymóg
posiadania wśród kluczowego personelu technologa, który zna proces MBR. Jest to osoba kluczowa
z punktu widzenia możliwości popełnienia istotnych błędów projektowych przez projektantów nie mających
doświadczenia w projektowaniu oczyszczalni typu „MBR". Jednocześnie, w związku z 12 miesięcznym
terminem wykonania Zamówienia, na podstawie art. 452 UPZP proszę o zmniejszenie wysokości
wnoszonego zabezpieczenia do 5% wartości umowy.
Odpowiedź:
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje bez zmian. W niniejszym
postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na
pozostałą część zapytania Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w brzmieniu
określonym poniżej.
II. Zmiana treści zapytania ofertowego
1. Zmienia się treść §2 ust. 1 pkt 1 lit. a) zapytania ofertowego nadając mu brzmienie:
a) Projektant branży sanitarnej posiadający:
•

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

•

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania
uprawnień) jako projektant branży sanitarnej, w tym wykonał (samodzielnie
lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej trzy projekty budowlane
modernizacji,

rozbudowy

lub

przebudowy

oczyszczalni

ścieków

o przepustowości minimum Qdśr = 2000 m3/d z zastrzeżeniem, że na podstawie
każdej dokumentacji została uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowę,
•

doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym
projekcie na stanowisku projektanta przy opracowaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego) rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 2000 m3/d, pracującej w procesie
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przepływowego

bioreaktora

membranowego

w

technologii

MBR,

z zastosowaniem membran zatapialnych.
2. Zmienia się treść §2 ust. 1 pkt 2 lit. a) zapytania ofertowego nadając mu brzmienie:
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
a) dwa projekty budowlane rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 2000 m3/d pracującej
w procesie przepływowego bioreaktora membranowego w technologii
MBR, z zastosowaniem membran zatapialnych.
3. Pozostałe zapisy treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
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