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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
„Modernizacja gospodarki osadowej I etap”
W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie przedstawia
treść pytania i odpowiedzi:
Pytanie:1

W dokumentacji technicznej, w opisie poszczególnych urządzeń będących przedmiotem
zamówienia podanych jest szereg szczegółowych parametrów, takich chociażby jak dane
ogólne przerzucarki, masa całkowita urządzeń, itd. W punkcie 5.1.2. parametry
eksploatacyjne podana jest prędkość obrotowa, prędkość posuwu bębna oraz moce napędów.
Z szybkich obliczeń wynika, że przy przejeździe najwolniejszym czas przejazdu będzie trwał 5
min (4m/min) a urządzenie wykona w tym czasie od 2,5 obrotu do 10 obrotów przy jednym
przejeździe, natomiast przy przejeździe najszybszym pokona całą długość hali w 1 minutę
(20m/min) wykonując w tym czasie jedynie od 0,5 do 2 obrotów bębna przy jednym
przejeździe. Zdaniem Wykonawcy jest to za mało na skuteczne napowietrzanie całego złoża.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy podane poszczególne parametry techniczne odnoszące
się do poszczególnych urządzeń są jedynie parametrami przykładowymi a to Wykonawca i
dostawca technologii ostatecznie dobiera te parametry aby zapewnić osiągnięcie efektu i
prawidłową pracę suszarni?
Odpowiedz: Urządzenie musi być zgodne z opracowaną dokumentacją. Zamawiający nie dopuszcza
zmian technologii.
Pytanie:2

W związku z tym, że podano bardzo konkretne parametry niektórych urządzeń takie jak moce
napędów, prędkości posuwu, prędkość obrotowa prosimy o określenie dopuszczalnych
parametrów równoważności dla podanych wartości chyba, że to Wykonawca i dostawca
technologii ostatecznie dobiera te parametry aby zapewnić osiągnięcie efektu.
Odpowiedz: Urządzenie musi być zgodne z opracowaną dokumentacją. Zamawiający nie dopuszcza
zmian technologii i parametrów zaprojektowanych urządzeń.

Pytanie:3

Czy przedstawiona na wizualizacji koncepcja jest ostatecznie obowiązująca jeżeli chodzi o kształt
urządzeń, kolor, sposób mocowania (jeżeli tak, to w jakim zakresie i jakie są kryteria
równoważności), czy jest to jedynie przykładowe rozwiązanie a to Wykonawca i dostawca
technologii ostatecznie dobiera rozwiązanie techniczne aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń?
Odpowiedz: Urządzenie musi być zgodne z opracowaną dokumentacją. Zamawiający nie dopuszcza
zmian koncepcji.
Pytanie: 4

W związku z poszanowaniem zasady równości stron prosimy o zmianę treści wzoru umowy
poprzez zmianę treści §9, poprzez dodatnie p. 2:2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kasy
umowne:1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;2) z tytułu
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. Oraz §13 poprzez modyfikację p.2:
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy;
b) Zamawiający nie przekazał Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy;
c) Zamawiający rażąco naruszył postanowienia umowy.
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w/w zakresie.
Pytanie:5

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §12 ust 5. P. 3) inne dokumenty wynikające ze
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru urządzeń suwnicowych do
dokumentacji przetargowej.
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w/w zakresie.
Pytanie:6

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §9 ust. 7 ponieważ leży on w sprzeczności z innymi
zapisami umownymi, w których określono kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz
zasady usunięcia usterek w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Sytuacje
te nie zostały również określone jako prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w/w zakresie.
Pytanie:7

W SIWZ nie określono terminu związania ofertą, co uniemożliwia określenie terminu
ważności gwarancji wadium. Prosimy o określenie terminu związania ofertą i uzupełnienie
SIWZ w tym zakresie.

W związku z tym, że czas oczekiwania na gwarancje ubezpieczeniową to 4 dni robocze od
uzyskania informacji oraz dzień na dostarczenie oferty do Zamawiającego prosimy o
przedłużenie terminu składania ofert do 26.09.2018 r.
Odpowiedz: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie określenia terminu związania
ofertą na 30 dni oraz przedłużenie terminu składania ofert do 24.09.2018 r.
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