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Przetarg 1/2013 – odpowiedzi na pytania Oferentów
Lp
data
Pytanie Oferenta
Odpowiedź ZAMAWIAJĄCEGO
2013.04.15
1
Dotyczy: III 3.2 Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający
nie
przewiduje
Zamawiający wymaga, aby oferent wykazał zmiany tego kryterium
się realizacją w ciągu ostatnich 5 lat trzech
obiektów – sieci wodnych
wysokoparametrowych o długości każdej z
nich nie mniejszej niż 1000mb. Kryterium
to w sposób znaczący ogranicza możliwości
spełnienia warunków Zamawiającego przez
firmy posiadające bardzo duże
doświadczenie w realizacji sieci cieplnych
w terenie silnie zurbanizowanym , zarówno
sieci rozdzielczych jak i magistralnych do
średnic DN1000, gdzie kontrakty ze
względu na funkcjonowanie układu
komunikacyjnego miasta są dzielone na
mniejsze zadania, dające w skali roku
realizacje rzędu 6-7 kom s.c. Czy
Zamawiający w celu zwiększenia
konkurencyjności rozważy zmianę
kryterium dla jednego zadania na: „nie
mniej niż 500mb sieci cieplnej
wysokoparametrowej w średnicach DN50300mm?”
2 2013.04.15
dopuszcza
Pr Projekt wykonany jest w technologii Finpol Zamawiający
zastosowanie
standardowych
– w projekcie są rury bez szwu
grubości
ścianek
rur
grubościenne.
przewodowych, i zastosowanie rur
ze szwem, oraz zastosowanie
Czy można zastosować rury ze szwem o
wyrobów dowolnego Producenta,
standardowej grubości ścianek.
spełniającego warunki SIWZ
3 2013.04.15C Czy wizja lokalna będzie przeprowadzona
w jednym wyznaczonym terminie dla
wszystkich uczestników przetargu, czy
należy umawiać się na wizję indywidualnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość
zorganizowania wizji lokalnych w
kilku terminach, przy czym
Zamawiający
nie
przewiduje
organizowania wizji lokalnych dla
1

4 2013.04.15 Czy dokumentacja załączona do przetargu
jest identyczna jak wersja papierowa.

każdego z Oferentów oddzielnie
Tak, to są takie same dokumenty

5 2013.04.15 Czy nabycie dokumentacji w wersji
Nie
papierowej jest obowiązkowe.
6 2013.04.15 Czy zamawiający przewiduje płatności Zamawiający
nie
płatności
częściowych
częściowe na wystawiane faktury Vat, czy

przewiduje

płatność będzie w oparciu o protokół
końcowy i wystawioną do niego fakturę.
7 2013.04.15 Proszę
o
przesłanie
załączników do przetargu

edytowanych Wszyscy
Oferenci
otrzymali
załączniki
w
takim
samym
formacie,
Zamawiający
nie
przewiduje
możliwości
dodatkowego
ich
przesyłania
Oferentom
8 2013.04.17 Projekt
przewiduje
odgałęzienia
1. Odcinki sieci należy
prostopadłe dn200 na Dn65 sztuk 10 w
zakończyć mufami
ulicy Nadarzyńskiej.
zakończeniowymi z
Na schemacie zaznaczono jeszcze około od
denkiem stalowym
1,0 do 3,5m rur preizolowanych dn65 i że
2. Z uwagi na uciążliwy dostęp
projektowane są węzły,
do armatury za budynkami
brak jest informacji jak maja być
odgałęzienie należy
zakończone te odejścia.
zakończyć mufami
1. Zakończone deklami i mufami
zakończeniowe z denkiem
końcowymi ?
stalowym (bez zaworów),
2. Czy na odgałęzieniach mają być
odcięcie 5 budynków w
zawory odcinające
studni S4
preizolowane i mufy
3. Odgałęzienie prostopadłe
zakończeniowe ?
2xDN200/315/
Jak ma być zakończona sieć
3.
2xDN65/140 i mufy
dn200mm w punkcie Z18 ?
zakończeniowe z denkiem
4. Jak ma być zakończona sieć
stalowym
Dn150mm w punkcie D ?
4. Mufy zakończeniowe z
5. Czy na wejściach do budynków
denkiem stalowym
/ przyłącza Dn80 maja być
5. Zawory w węzłach
zawory, jakie / ?
budynków stalowe spawane,
odcięcie 2 budynków w
studni S6
9 2013.04.18
Roboty
zostały zakończone na
W roku 2013 został wykonany I etap
kolanach
budowy s.c. na odcinku od S7 do pkt.
Z10 / kolana / Czy wykonano odcinek
łącznie z kolanami ?
10 2013.04.19 W zawiązku z przystąpieniem do w/w
przetargu mamy następujące pytanie:

Oferent nie może załączać do oferty
dokumentów innych podmiotów, o
ile nie są one powiązane umową
konsorcjalną. Oferenci występujący

2

W SIWZ punkt 5.3 Brzmi:
„Wykonawca nie może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków”.

jako konsorcjum mogą dołączać
dokumenty poświadczające ich
kwalifikacje ale łącznie z umową
konsorcjalną
.
Zamawiający
dopuszcza powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcy,
ale po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego, na etapie realizacji
umowy, a nie na etapie składania
ofert

Natomiast punkt 8 mówi o konsorcjum,
wspólnym występowaniu
wykonawców, w formularzu ofertowym
punkt 10 mówi o powierzeniu części
zamówienia PODWYKONAWCY.
Zapisy te wykluczają się wzajemnie, a
zapis ten wyklucza nawet umowę o
pracę.
Proszę o wyjaśnienie wynikających z
zapisów sprzeczności
11 2013.04.22 Czy Zamawiający uzna warunek udziału w Zamawiający
postępowaniu za spełniony w przypadku spełniony
wykonania 3 robót budowlanych :
• Dwóch polegających na budowie
sieci wodnych
wysokoparametrowych o
Dn50~300; w tym długość sieci o
średnicach Dn200~250 nie
mniejszej niż 1000 m
• Jednej polegającej na budowie s.c.
preizolowanej z zastosowaniem
kompensatorów mieszkowych na
Dn150~300, w tym długość sieci o
średnicach Dn200~250 nie
mniejszej niż 1000 m

uzna

warunek

za

12 2013.04.22 Czy odtworzenia asfaltu mają być
dokonane po całej szerokości ulicy czy
tylko po śladzie wykopu
13 2013.04,22 Czy do odtworzenia chodników z płyt
betonowych i kostki ma być wykorzystany
nowy materiał czy odzyskany

Odtworzenie asfaltu ma być
wykonane zasadniczo po śladzie,
ale nie szerzej niż na połowę jezdni
W przypadku kostki i płyt
betonowych
może
być
wykorzystany
pełnowartościowy
materiał z odzysku, ubytki płyt
betonowych
należy
uzupełnić
kostką
14 2013.04.19 Czy istniejące zawory w Komorze nr 2 wg Zakres objęty zamówieniem jest
określony w dokumentacji i pliku
3

zestawienia są do wymiany? Jakie zawory i „Schemat sieci cieplnej 02”na
co jest do wbudowania, przebudowania w stronie www zamawiającego
komorze nr 1?
15 2013.04.23 Zapytanie dotyczy wadium -pkt. 9.14 SIWZ Potwierdzamy, że w przypadku
wniesienia wadium w postaci
ubezpieczeniowej
W zdaniu drugim: „Złożone poręczenie lub gwarancji
właściwy
jest
zwrot
„traci wadium”
gwarancja muszą zawierać w swojej treści
zobowiązanie, że Wykonawca traci wadium
wraz z odsetkami, jeżeli odmówi
podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie ……”. Wadium z
odsetkami traci się w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu, a w przypadku
gwarancji ubezpieczeniowej nie ma
odsetek. Czy potwierdzają Państwo, że
gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty
wadium nie musi zawierać zwrotu „traci
wadium wraz z odsetkami”, a tylko zwrot
„traci wadium” ?
16 2013.04.23 W zawiązku z przeprowadzeniem wizji
lokalnej proszę o uściślenie czy obie
komory 1 i 2 są do wyburzenia, a
jeżeli jedna to która i czy na odejściach
należy zamontować odgałęzienie i zawory
preizolowane z odwodnieniem lub
odpowietrzeniem. Ponieważ w załączonej
dokumentacji brak jest części dokumentacji
na / połączenie komór, przebudowę
komory nr 1, przyłączy dn80 do budynków
/ prosimy o przesunięcie terminu
składania ofert.
Dłuższy termin pozwoli nam na dokładne
przygotowanie oferty.

17 2013.04.24 Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie
przez Wykonawcę z wiedzy,
doświadczenia, potencjału technicznego

1. Komory ‘1” i „2” pozostają,
nie są przewidziane do
wyburzenia
2. Zakres objęty zamówieniem
jest
określony
w
dokumentacji
i
pliku
„Schemat sieci cieplnej
02”na
stronie
www
zamawiającego
dopuszcza
3. Zamawiający
montaż nowych zaworów
Dn200
poza
obrysem
komory, pod warunkiem
zastosowania
armatury
przystosowanej do montażu
na sieciach preizolowanych
4. Przyłącze Dn80 będzie
wymieniane „po śladzie”, z
demontażem
istniejącego
przyłącza
kanałowego
długość
przyłącza
jest
uwzględniona w SIWZ
5. Zamawiający nie przewiduje
zmiany terminu składania
ofert
Zamawiający
dopuszcza
taką
możliwość
przy
spełnieniu
poniższych warunków :
- na etapie składania oferty o ile
4

oraz osób innych podmiotów
(podwykonawców)

18 2013-04-24 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 1
krotnego badania wsp. λ, gdyż producenci
w większości przypadków dokonują takich
badań tylko raz w roku
19 2013-04-24 Czy w przypadku naruszenia masy
bitumicznej przylegającej do wykopu
modernizowanej sieci cieplnej występuje
konieczność frezowania nawierzchni do
połowy pasa jezdni

Podmioty te występują jako
formalne konsorcjum ( umowa
konsorcjum stanowi załącznik do
oferty)
- na etapie zawierania umowy
realizacyjnej,
po
uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego
Warunek
badania
wsp.
λ
Zamawiający uzna za spełniony po
przedstawieniu
minimum
2
protokołów badań z lat 2012/2013
Odtworzenie nawierzchni dróg z
dywanikiem asfaltowym w rejonie
prac związanych z budową s.c.
należy wykonać do połowy jezdni.
Warunki techniczne odtworzenia
nawierzchni należy uzgodnić z
właścicielem – zarządcą drogi

5

