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Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ożarów II etap
         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie  1 
W charakterystyce przedmiotu zamówienia w STWiOR Zamawiający określa materiał z
którego muszą być wykonane zbiorniki oczyszczalni jako:
„1) Zbiornik żelbetowy zbrojony wykonany z betonu klasy C 35/45 mrozoodporny F150 i
wodoodporny W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, monolityczny o grubości ścianek min. 10 cm,
grubości dna min. 12 cm lub zbiornik z polietylenu z ożebrowaniem.”
Czy w związku z powyższym należy przyjąć, że w przypadku zastosowania zbiorników z
tworzywa sztucznego tj. PEHD, zbiorniki muszą spełniać warunek równoważności dotyczący:
a) stateczności zbiornika przy wyporze wody gruntowej w przypadku gdy poziom wody
będzie niższy niż 2,35m od poziomu gruntu w przypadku zbiornika dla 4 RLM, oraz 2,7m od
poziomu gruntu w przypadku zbiornika dla 6 RLM?
b) czy w związku z koniecznością zapewnienia stateczności zbiornika przy wyporze wody
gruntowej zamawiający żąda żeby zbiorniki z PEHD były dodatkowo obetonowane oraz
dodatkowo dociążone i czy należy uwzględnić z tym związane koszta w cenie ofertowej?
c) możliwości zagłębienia zbiorników w gruncie na głębokości do 4 m poniżej poziomu
gruntu? Czy na etapie składania oferty Oferent musi załączyć stosowne dokumenty
potwierdzający możliwość zagłębienia zbiornika wystawione przez uprawnioną do tego
jednostkę badawczą?


Odpowiedź na pytanie 1 
W SIWZ w punkcie 3.1 zamawiający określił :  Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych, produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji   i walorów użytkowych. 
Jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, za  równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające zbiornik monolityczny wykonany z PE, metodą rotomuldingu,  posiadające  wydaną, zgodnie z Dyrektywą Produktów Budowlanych 89/106/EEC, deklaracją zgodności , o spełnieniu przez urządzenie wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC, sporządzoną na podstawie przeprowadzonych badań w jednostce notyfikowanej. Proponowane oczyszczalnie muszą odpowiadać wszystkim standardom PN EN 12566-3 +A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. 3 część. Fabrycznie i (lub) na budowie zmontowane oczyszczalnie ścieków”. 
Wszystkie urządzenia równoważne będą montowane zgodnie z instrukcjami montażu ich producenta i DTR.
Zbiorniki nie będą zagłębiane poniżej 1m p.p.t., nie wymagamy załączenia dokumentów potwierdzających możliwość ponadnormatywnego zagłębienia zbiorników. 
Wymagamy załączenia deklaracji zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3+A1:2009, wystawionej na podstawie badań przeprowadzonych w jednostce notyfikowanej.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie działające w technologii przepływowej?
Odpowiedź 2
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. Zaproponowane rozwiązania oczyszczania ścieków muszą pracować w  technologii SBR (reaktory biologiczne pracujące w sposób sekwencyjny) z wykorzystaniem napowietrzanego, niskoobciążonego osadu czynnego.
Zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem(min. 2m3), druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu czynnego [SBR(min.1m3)].
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie w których części ruchome oraz mechaniczne znajdują się wewnątrz zbiornika?
Odpowiedź 3
W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający, w charakterystyce przedmiotu zamówienia, wyraźnie wskazał w pkt.8, że  w zbiorniku oczyszczalni nie może być części ruchomych, elektrycznych i elektronicznych, czyli mechanicznych również nie.

Pytanie 4
Czy na etapie składania ofert Zamawiający żąda dołączenia do oferty wyników badań jakości ścieków na odpływie z działającej już zaproponowanej oczyszczalni?
Odpowiedź 4
Nie. Zamawiający, żąda dołączenia do oferty, deklaracji zgodności oczyszczalni z normą PN EN 12566-3+A1:2009, wystawionej na podstawie badań przeprowadzonych w jednostce notyfikowanej. Deklaracja taka, wystawiona, na podstawie raportu z wielomiesięcznych badań, przeprowadzonych w jednostce notyfikowanej stanowi wystarczające potwierdzenie, że na odpływie z proponowanej oczyszczalni, jakość ścieków oczyszczonych, będzie zgodna z obecnym stanem prawnym.
Pytanie 5
 Czy Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w trzech zadaniach (robocie budowlanej) co
najmniej 100 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w każdym zadaniu
z osobna, lub wykonał w jednym zadaniu (robocie budowlanej) indywidualne przydomowe
oczyszczalnie ścieków o wartości co najmniej 2 500 000, 00 zł brutto?
Odpowiedź 5
 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt.9.2, Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć:                                        
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał  w jednym zadaniu (robocie budowlanej) co najmniej  90 sztuk  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonał w jednym zadaniu (robocie budowlanej) indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków  o wartości co najmniej 1 200 000, 00 zł brutto. Do pozycji z wykazu należy załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Pytanie 6
Czy zamawiający, dopuszcza jako możliwe do zamontowania, oczyszczalnie wykonane  z  płyt PE ?
Odpowiedź 6
Nie. Ze względu na występujące na terenie gminy Ożarów trudne warunki gruntowe, zbiorniki oczyszczalni z PE muszą być monolityczne , wykonane metodą rotomuldingu.
Pytanie 7
Czy zamawiający,  zezwoli na zamontowanie bioreaktorów SBR bez osadnika wstępnego (komory wstępnej)? 
Odpowiedź 7
Główna zasada kompleksowego oczyszczania ścieków oparta jest na metodzie oczyszczania mechaniczno - biologicznego, przy pomocy osadu czynnego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pełnobiologiczne, działające na bazie  technologii SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny) z wykorzystaniem napowietrzanego, niskoobciążonego osadu czynnego. 
 Oczyszczalnie przydomowe wykonane z PE, muszą spełniać następujące parametry :
Zbiornik monolityczny  z polietylenu z ożebrowaniem, wytwarzany metodą rotomuldingu. 
Zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem [minimum 2m³- bardzo istotne ze względu na charakter komory wstępnej (zbiornika buforowego i magazynu osadu)], druga sekwencyjnym bioreaktorem osadu czynnego [SBR(minimum 1m³)].
Zamawiający nie zezwoli na zamontowanie bioreaktorów SBR bez osadnika wstępnego (komory wstępnej). 
Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga 10 lat rękojmi czy gwarancji na roboty budowlane?
Odpowiedź 8
Zamawiający wymaga 10 lat gwarancji na roboty budowlane.


Pytanie 9
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z punktu 7.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca udzieli 10 lat rękojmi, a jeśli tak, to czy w tej sytuacji zapis § 14 ust. 1 otrzyma brzmienie: „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 10 lat rękojmi, słownie: dziesięć łat rękojmi na roboty objęte niniejszą umową oraz 60 miesięcy na urządzenia tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków."
Odpowiedź 9
Zamawiający bedzie wymagał udzielenia przez Wykonawcę 10 lat gwarancji na roboty budowlane i 60 miesięcy na urządzenia tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Pytanie 10
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy rękojmi czy gwarancji na urządzenia tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków?
Odpowiedź 10
Zamawiający wymaga gwarancji.
Pytanie 11
Na jaki okres czasu rękojmię/gwarancję Wykonawca ma udzielić gwarancji: 36 miesięcy czy 60 miesięcy, a jeśli na okres 60 miesięcy, to czy Wykonawca może wypełniając pkt. 2 formularza oferty cenowej może mu nadać brzmienie „Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji/rękojmi 10 iat, na urządzenia- 60 miesięcy".
Odpowiedź 11
Wykonawca ma udzielić gwarancji na urządzenia na okres 60 miesięcy, równocześnie Wykonawca może nadać brzmienie w pkt. 2 formularza oferty następującej treści „Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji 10 lat, na urządzenia – 60 miesięcy”
Pytanie 12
W jaki sposób ma nastąpić określenie czy Wykonawca udziela rękojmi czy gwarancji - poprzez zaznaczenie/podkreślenie/obwiedzenie stosownego słowa w formularzu oferty cenowej czy też w inny sposób?
Odpowiedź 12
Zamawiajacy nie będzie narzucał konkretnej formy zaznaczenia stosownego słowa, wybór ten należy do Wykoanwcy.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania ścieków oczyszczonych w zakresie BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej z 10% wybudowanych oczyszczalni?
Odpowiedź 13
Zamawiający dopuszcza  wykonanie badania ścieków oczyszczonych w zakresie BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej  w 35  wybudowanych oczyszczalniach?
Pytanie 14
Jak Zamawiający potraktuje nieprawidłowe wyniki badań ścieków wynikające z nieprawidłowego użytkowania oczyszczalni (np. wprowadzenie niedopuszczalnych substancji chemicznych do zbiornika oczyszczalni)?
Odpowiedź 14
Zamawiający zakłada, że przydomowe oczyszczalnie mają oczyszczać ścieki bytowe, jeżeli użytkownik oczyszczalni ścieków wprowadzi do oczyszczalni niedopuszczalne substancje chemiczne wówczas sam będzie odpowiadał za ewentualne uszkodzenia urządzenia.
Pytanie 15
Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zadania ze względu na występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających poprawną realizację zadania?
Odpowiedź 15
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania, z uwagi na podpisaną już umowę z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach i obowiązujące w niej terminy wykonania zadania.
Pytanie 16
Czy Zamawiający w nawiązaniu do § 10.5 przewiduje zatrzymanie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres 10 lat?
Odpowiedź 16
Zamawiający zatrzyma 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres 10 lat.
Pytanie 17
W SIWZ jest napisane, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną natomiast w formularzu ofertowym jest napisane, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową Prosimy o wyjaśnienie, jaki kosztorys ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu Wykonawca.
Odpowiedź 17
Przed podpisaniem umowy Zamawiący będzie wymagał przedłożenia przez Wykoanwcę kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną.
Pytanie 18
W SIWZ jest napisane, że badanie jakości oczyszczonych ścieków należy wykonać we wszystkich zamontowanych oczyszczalniach, natomiast w przedmiarze robót Zamawiający skalkulował badanie jakości oczyszczonych ścieków dla 35 szt. Czy w przedmiarze robót należy uwzględnić 337szt zamiast 35szt.?
Odpowiedź 18
Należy wykonać badania w 35 sztukach przydomowych oczyszczalni ścieków
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