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Chorzele, dnia 18.12.2017 r.

PN/26/2017/1

W YJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PN/26/2017.
Nazwa zadania: „Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt" w ramach projektu
pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istot
nych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Pkt 8.1. IDW - Zamawiający określił termin wykonania zamówienia jako „przewidywany”
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy termin realizacji może ulec zmianie, jeżeli tak
to Wykonawca rozumie, iż zwiększy się jego wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 2 pkt 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych
przedmiotem zamówienia w przypadku przedłużenia realizacji ww. projektu do czasu jego fak
tycznego zakończenia i rozliczenia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z
tego tytułu.
Pytanie 2
Pkt 1.2.2. OPZ - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakres projektu wchodzą wyłącznie
roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w
Chorzelach.
Odpowiedź:
Zakres projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu obejmuje: roboty budowlane
mające na celu przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski,
koszty funkcjonowania JRP, działania informacyjno-promocyjne oraz rezerwę na nieprzewidzia
ne wydatki.
Pytanie 3
Pkt 4.2. pkt e) OPZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia nad jakimi usługami będzie
zobowiązany pełnić nadzór.
Odpowiedź:
W projekcie przewidziano następujące usługi:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- pomocy technicznej dla JRP;

Unia Europejska

Fundusze
Europejskie

Fundusz Spójności

Infrastruktura i Środowisko

-

dotyczące działań informacyjno-promocyjnych w projekcie;

Pytanie 4
Pkt 4.2. pkt h) OPZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie w jakim zakresie będzie
zobowiązany prowadzić rachunkowość, tj. w zakresie zestawień, monitoringu. Wykonywanie
opisu, płatności i rejestracja dokumentów w systemie Zamawiającego będzie należało do jego
personelu?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić rachunkowość zgodnie z wytycznymi programowy
mi POIŚ, wytycznymi horyzontalnymi, umową o dofinansowanie, ustawą o rachunkowości oraz
polityką rachunkowości obowiązującą u Beneficjenta. Do obowiązków wykonawcy będzie nale
żało wykonywanie opisów do faktur, natomiast dokonywanie przelewów i księgowanie dokumen
tów będzie należało do personelu zamawiającego. Należy mieć także na uwadze, iż do obo
wiązków wykonawcy zgodnie z pkt 4.3.2 lit. d) OPZ należy doradztwo w zakresie ekonomicznofinansowym.
Pytanie 5
Pkt 4.2. pkt i) OPZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienia czy w zakres usług wchodzi
wykonywanie czynności z zakresu promocji projektu czy tylko nadzór nad nimi, a Wykonawca
tych usług zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.
Odpowiedź;
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma prowadzić tylko nadzór nad czynnościami z zakresu
promocji projektu, natomiast promocją projektu zajmie się Zamawiający.
Pytanie 6
Pkt 4.3.2. pkt a) in fine OPZ
ocen okresowych.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację o częstotliwości

Odpowiedź:
W razie zaistnienia konieczności sporządzenia oceny okresowej zamawiający złoży wniosek do
Wykonawcy oraz uzgodni z nim termin sporządzenia oceny.
Pytanie 7
Pkt 4.3.2. pkt c) OPZ - Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o
doszczegółowienie wymogów w zakresie monitoringu uzyskania efektu ekologicznego, o jakich
wynikach jest mowa czy są to wyniki laboratoryjne z oczyszczonych ścieków?
Odpowiedź:
Przez efekt ekologiczny zamawiający rozumie laboratoryjne badanie ścieków oczyszczonych
oraz monitorowanie wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. wielkość ładunku ścieków podda
nych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych podda
wanych procesom przetwarzania.
Zapis punku 4.3.2 lit. c) OPZ otrzymuje nowe brzmienie:
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•
•
•

opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego w terminie 2 miesięcy
od podpisania umowy,
monitorowanie projektu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz
ewentualnych zagrożeń, wyniki należy zamieścić w każdym raporcie miesięcznym,
wskazanie Zamawiającemu metod naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia w
osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego.

Pytanie 8
Pkt 4,3.2. pkt c) in fine OPZ - Efekt ekologiczny został określony we wniosku o dofinansowanie.
Za efekt ekologiczny odpowiada przede wszystkim Projektant bo on zaprojektował
oczyszczalnię. Wykonawca bo ja wybudował, jak również Inżynier Kontraktu, który to
nadzorował i ten monitoring powinien być po stronie Inżyniera Kontraktu a nie pomocy
technicznej. Wykonawca rekomenduje modyfikację zapisów SIW Z w przedmiotowym zakresie.
Odpowiedź;
Przez efekt ekologiczny zamawiający rozumie laboratoryjne badanie ścieków oczyszczonych
oraz monitorowanie wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. wielkość ładunku ścieków podda
nych ulepszonemu oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych podda
wanych procesom przetwarzania.
Zapis punku 4,3.2 lit. c) OPZ otrzymuje nowe brzmienie:
•

opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego w terminie 2 miesięcy
od podpisania umowy,

•

monitorowanie projektu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz
ewentualnych zagrożeń, wyniki należy zamieścić w każdym raporcie miesięcznym,

•

wskazanie Zamawiającemu metod naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia w
osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego.

Pytanie 9
Pkt 4.3.2. pkt e) OPZ - Wykonawca rozumie, iż Zamawiający miał na myśli roboty dodatkowe.
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku zwiększenia
rzeczowego zakresu nadzorowanych robót Wykonawcy usługi przysługiwać będzie zwiększone
wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z
tego tytułu. Zgodnie z § 6 projektu umowy wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ry
czałtowym.
Pytanie 10
Pkt 4.3.3. OPZ - Czy system, o którym mowa będzie udostępniony przez Zamawiającego czy
też ma go zapewnić Wykonawca usługi.
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Odpowiedź:
Wykonawca ma zapewnić system informatyczny do monitorowania i rozliczania robót.
Pytanie 11
Pkt 4.4. OPZ - Inny zakres raportów wskazany jest we wzorze umowy (końcowy i miesięczne)
a inny w Opisie przedmiotu zamówienia (wstępny, miesięczny, roczny i końcowy). Wykonawca
wnosi o ujednolicenie zapisów w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź:
Dokonano ujednolicenia zapisów w OPZ i projekcie umowy odnośnie raportów. Zamawiający
dokonał modyfikacji § 5 projektu umowy. Dodano zapisy o raporcie wstępnym, rocznym i zakoń
czenia.
Pytanie 12
Pkt 7.1. OPZ Wykonawca prosi o potwierdzenie, iź realizacja zakresu prac będzie
wykonywana w siedzibie Wykonawcy z wyłączeniem konieczności udziału w radach budowy i
wyjazdach związanych z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i
Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować
podpisaniu Umowy i utrzymać je przez cały
niczność jest zobowiązany do brania udziału
Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz
wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na
roboty opisanym w pkt 1.2.

biuro Pomocy Technicznej w terminie do 7 dni po
okres realizacji. Ponadto jeżeli zaistnieje taka kokonsultacjach i spotkaniach w siedzibach Instytucji
siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z pkt 7.1 OPZ
obszarze odpowiadającym zakresowi kontraktu na

Pytanie 13
Pkt 7.1. OPZ Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o ilości i miejscach wyjazdów
związane z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i
robocizny podczas wytwarzania i produkowania, w ilości niezbędnej do nadzorowania całości
wykonywanych prac. Pozwoli to Wykonawcy na dokonanie prawidłowego oszacowania ich
kosztów.
Odpowiedź:
Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania kosztów wyjazdów związanych z inspekcjami,
sprawdzaniem, pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i
produkowania, w ilości niezbędnej do nadzorowania całości wykonywanych prac powinien za
planować minimum jeden wyjazd w miesiącu.
Pytanie 14
Pkt 7.3. OPZ Wykonawca prosi o potwierdzenie, iź realizacja zakresu prac będzie
wykonywana w siedzibie Wykonawcy z wyłączeniem konieczności udziału w radach budowy i
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wyjazdach związanych z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji Pośredniczącej i
Instytucji Wdrażającej oraz siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować
podpisaniu Umowy i utrzymać je przez cały
niczność jest zobowiązany do brania udziału
Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej oraz
wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na
roboty opisanym w pkt 1.2.

biuro Pomocy Technicznej w terminie do 7 dni po
okres realizacji. Ponadto jeżeli zaistnieje taka kokonsultacjach i spotkaniach w siedzibach Instytucji
siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z pkt 7.1 OPZ
obszarze odpowiadającym zakresowi kontraktu na

Pytanie 15
§ 11 ust. 1 pkt b wzoru umowy - Wykonawca wnioskuje o zmianę wysokości kary na poziomie
0 . 1 % - 0,5 % wynagrodzenia brutto. Kara niewspółmiernie wysoka do zakresu
odpowiedzialności.
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 1 pkt b wzoru umowy.
16. Zam awiający informuje, że zgodnie z wyżej zam ieszczonym i odpowiedziami dokonał
modyfikacji część II SIW Z - OPZ oraz umowy Część III SIWZ zam ieszczając tekst jednolity
po zm ianach na stronie internetowej.
17. W związku ze zmianami dokonanymi w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 28.12.2017r. do godz. 12
w związku z czym zm ienia się:
1.

Pkt 17. (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) Części I SIW Z nadając mu następujące
brzmienie:
„Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd
Miasta i Gminy, ul. Stanisława Kom osińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 2 (sekreta
riat - I piętro) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

28.12.2017 r.

do godziny

1200

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (pacz
ce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Chorzele, ul. S. Kom osińskiego 1, 06-330 Chorzele
Oferta w postępowaniu na:
Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt" w ramach projektu pn. „Prze
budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"
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Nie otwierać przed dniem: 28.12.2017 r., godz. 12’ ®
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w
sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty.
2.

Pkt 19.1 Części I SIWZ nadając mu następujące brzmienie;
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Stanisława Kom osińskiego 1 , 06-330 Chorzele, pokój nr 12
(sala konferencyjna - 1piętro)
w dniu

28.12.2017 r.

0 godzinie

12’ ®

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfi
kacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

