
 

 

PI/DF/2018          Słupsk, dnia 10.01.2018 r. 
     

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 

 
   ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji suchej 
fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym  zielonych 
i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na 
Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr 29/PI/2017. 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    

Pytanie nr 1: 
Prosimy o zmianę treści pkt. 8.5. Warunków Zamówienia w następujący sposób: „Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia 
(…). 
Odp.: Zamawiający zmienia zapis w pkt. 8.5. Warunków Zamówienia na następujący: 
„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, aktualnych 
…” 

Pytanie nr 2: 
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia (§ 13 ust. 6 wzoru umowy: Wynagrodzenie za 
wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o których mowa w § 10 pkt 3 i 4 Umowy, wyliczone 
będzie według stawek i cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym 
załącznik do Umowy, które to ceny i stawki są niezmienne przez cały okres wykonywania Umowy. 
Na zapis: Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o których mowa w § 10 
pkt 3 i 4 Umowy, wyliczone będzie na podstawie bazy cenowej SEKOCENBUD dla średnich 
stawek robocizny oraz narzutów (Kp, Kz, Z) dla kwartału w którym takie roboty stały się konieczne.                        
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ. 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że w § 14 ust.. 2 wzoru umowy sformułowanie „Tabeli elementów 
skończonych” powinna być zastąpiona stwierdzeniem „załącznikiem nr 1.1 – Wykaz Cen”. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania WZ. 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku „Wykaz Cen” w pozycjach 2h (instalacje technologiczne 
i sieci międzyobiektowe) oraz z pozycji 2m (przyłącza mediów) Wykonawca na podać jedną łączną 
kwotę dla każdego z tych punktów bez rozbijania na poszczególne pozycje oraz, że należy 
zgodnie z opisem tylko „wskazać” instalacje, sieci i przyłącza przyjęte do wyceny. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanych pozycjach Wykazu Cen Wykonawca winien 
wymienić i wycenić planowane przez niego do wykonania instalacje i sieci międzyobiektowe 
oraz przyłącza. Zgodnie z WZ pominięcie lub niewskazanie w Wykazie Cen elementów 
koniecznych do wykonania i prawidłowego funkcjonowania instalacji przyjmuje się, że są 



 

 

one uwzględnione w innych pozycjach. Wykaz Cen pełni rolę pomocniczą przy ocenie ofert. 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o informację w której pozycji „Wykazu Cen” należy uwzględnić oświetlenie terenu zgodnie 
z pkt 5.6.2. PFU. 
Odp.: Instalacje oświetlenia terenu można wskazać w pozycji 2 h. 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego aktualnego planu lokalizacji inwestycji w dwg 
z uwzględnieniem wszystkich pytań i odpowiedzi, w tym podłączenie w energię elektryczną z 
rozdzielni głównej. Załączony na stronie poprzedni plan uzbrojenia terenu zawiera trzy rysunki z 
różną lokalizacją sieci zewn. 
Odp.: Zamawiający zamieszcza poprawiony plik dwg wskazujący opisane w PFU obiekty, 
które są powiązane z realizacją instalacji suchej fermentacji, takie jak RGnn, zespół 
kogeneratorów, kompostownię, oraz stację odsiarczania biogazu. Wszystkie pozostałe 
elementy infrastruktury są widoczne na mapie, a miejsce włączenia i planowane trasy 
projektowanych instalacji Wykonawca winien określić we własnym zakresie. Opis 
poszczególnych obiektów zamieszczony jest w WZ. 

Pytanie nr 7: 
Prosimy o zamieszczenie na planie lokalizacji inwestycji w dwg wszystkich sieci zewnętrznych oraz 
przyłączy w tym m.in. sieci teletechnicznych, kanalizacji deszczowej „brudnej”, sieć telefoniczną, 
sieć AKPiA, sieć sygnalizacji ppoż. itp.  
Odp.: j.w. 

Pytanie nr 8: 
Prosimy o informację jakiej wielkości Zamawiający oczekuje wykonanie budynku techniczno-
socjalnego (ile m2 PU). 
Odp.: Zamawiający wskazał w WZ wszystkie wymagane i istotne z punktu widzenia potrzeb 
Zamawiającego parametry, które Wykonawca winien uwzględnić przy projektowaniu i 
wykonaniu obiektów. 

Pytanie nr 9: 
Prosimy o uwzględnienie co ma na myśli Zamawiający pisząc na stronie 52 w pkt. 6.1.1 oraz 6.1.5 
PFU że: Każdą komorę od wewnątrz, za bramą, należy wyposażyć w przegrodę o min. wys. 2,5m, 
umożliwiającą pełne załadowanie komory, zapobiegającą osuwaniu (wydostaniu się) wsadu poza 
reaktor. Czy chodzi tu o mobilne, przesuwne ściany np. z bloków betonowych prefabrykowanych o 
długości 5,5m i wysokości 2,0m i np. grubości 60cm x 5 szt? Prosimy o rozwianie wątpliwości. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że każdą komorę należy wyposażyć w przegrodę o szerokości 
bramy komory, zapobiegającej wysypaniu się materiału (wsadu) po otwarciu bramy. 
Przegroda ma być demontowalna i wykonana z materiałów odpornych na środowisko 
agresywne panujące w reaktorach zgodnie z WZ. Wyjaśnienia w tym temacie zawarto 
również w odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 22.12.2017. 

Pytanie nr 10: 
Mając na uwadze tryb postępowania warunków zamówienia – zamówienie sektorowe o wartości 
poniżej 5 225 000 euro prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych 
w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień dostępnym na stronie 
http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/. Do postępowania nie mają zastosowania 
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przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z zapytaniem, w jakie 
sposób Wykonawca powinien zabezpieczyć w swojej ofercie informację stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa? 
W związku z brakiem odniesienia się do tych kwestii w treści Regulaminu, prosimy o informację 
czy Wykonawca może w tym zakresie posiłkować się przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych co do rodzaju, zakresu i sposobu udowodnienia , że załączone do oferty informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? 
Czy posiadają Państwo własne uregulowania/zasady w tym zakresie? Jeśli posiadacie Państwo 
jakiekolwiek regulacje w tym zakresie prosimy o ich przesłanie, w przypadku braku szczególnych 
regulacji prosimy o wyjaśnienie wątpliwości. 
Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w tym zakresie posiłkować się art. 8 ust. 3 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa należy wydzielić w osobnej teczce, w 
sposób umożliwiający łatwe jej odłączenie i opatrzyć napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania 
stron oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Pytanie nr 11: 
W PFU na str. 60 jest zapis: „W ramach inwestycji wykonawca zainstaluje serwer w istniejącym 
pomieszczeniu serwerowni w centralnej dyspozytorni, do którego doprowadzone są instalacje 
światłowodowe” 
Zwracamy się z prośba o informacje,  jakie parametry techniczne powinien posiadać serwer, który 
należy zainstalować w istniejącym pomieszczeniu serwerowni w centralnej dyspozytorni. 
Odp.: Wymagania dla serwera określone są w pkt. 6.1.11 na str. nr 59 i 60. 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.   
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
10.01.2018 r.      

http://www.wodociagi.slupsk.pl/

