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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi 
Mazowieckiej (07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako 
Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 17 sierpnia 2020 roku potencjalni Wykonawcy 
zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, udostępnia ich treść: 

 
1. W SIWZ w pkt. 18.2, który dot. ilości punktów przyznawanych za kryterium oceny ofert jakim 

jest zadeklarowany okres gwarancji widnieje następujący zapis: 
"Podać w miesiącach oferowany okres gwarancji (nie mniejszy niż 24miesiące. 
do 24 miesięcy = 0 punktów 
od 25 do 36 miesięcy = 10 punktów 
od 36 do 48 miesięcy = 20 punktów 
od 49 do 60 miesięcy = 30 punktów 
61 miesięcy i powyżej = 40 punktów" 
Okres 36 miesięcy występuje zarówno przy 10 jak i 20 przyznawanych punktach. Wobec 
powyższego prosimy o skorygowanie w/w zapisu i jednoznaczne określenie ilości punków 
dla okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż punkt 18.2 SIWZ zostaje zmodyfikowany. 
do 24 miesięcy = 0 punktów 
od 25 do 36 miesięcy = 10 punktów 
od 37 do 48 miesięcy = 20 punktów 
od 49 do 60 miesięcy = 30 punktów 
61 miesięcy i powyżej = 40 punktów" 
 

2. Wzór umowy § 2 ust. 3.2 – w celu ujednolicenia ofert bardzo prosimy o jednoznaczne 
podanie jakie wyposażenie BHP i ppoż należy dostarczyć na obiekt w ramach realizacji 
zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ramach realizacji zamówienia wymaga dostarczenia 
skrzynki o podniesionym standardzie, szczelności IP – 65. 
 
3. Wzór umowy § 4 ust. 4.1.1. – prosimy o uszczegółowienie zapisu, poprzez usuniecie 

określenia konkretnej daty a wpisanie np. w terminie 3 dni od podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega załącznik nr 5 – wzór umowy w zakresie 
§4 pkt 4.1.2, który otrzymuje brzmienie: Przekazanie „Placu budowy” w terminie 7 dni od 
podpisania umowy.  
 

 

Do wszystkich Wykonawców  
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4. Wzór umowy § 5 ust. 5.1. i ust. 5.1 SIWZ – prosimy o wyjaśnienie który z zapisów 

dotyczących terminu wykonania zamówienia jest wiążący dla Wykonawcy: „4 miesiące od 
daty udzielenia zamówienia” czy „….. dni od przekazania „frontu prac Wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż terminem wiążącym jest termin liczony od daty 
udzielenia zamówienia 
 
5. Wzór umowy § 6 ust. 6.4.3.2.b) – prosimy o wyjaśnienie o zasadach z jakiego paragrafu 

umowy chodzi. 
Odpowiedź: Powyższy ustęp zostaje usunięty z treści załącznika nr 5. 

 
6. Wzór umowy § 7 – prosimy o dopuszczenie wykonania rozliczenia finansowego / 

dokonania płatności dla Wykonawcy po dostawie urządzeń do 80 % wartości umowy i po 
montażu wraz z uruchomieniem urządzeń i odbiorem przedmiotu umowy do 100% 
wartości umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od uwzględnienia przedmiotowego wniosku. 
 
7. Wzór umowy § 9 ust. 9.8. – prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest 

dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, części zmiennych i szybkozużywających się dla 
wszystkich dostarczonych urządzeń przez cały okres gwarancji udzielony przez 
Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, części 
zamiennych oraz szybkozużywających się należy do Wykonawcy. Koszt ww. należy do 
Zamawiającego. 
 
8. Wzór umowy § 10 ust. 10.1.4.2 i 10.1.7. – prosimy o wyjaśnienie wprowadzenie zapisu w 

ust. 10.1.4.2 nie jest omyłka pisarską. 
Odpowiedź: Punkt 10.1.4.2 zostaje usunięty z treści wzoru umowy. 
 
9. Wzór umowy § 10 ust. 10.1.5. – prosimy o potwierdzenie, ze przywołany zapis dotyczy 

polisy OC Wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przywołany zapis dotyczy polisy OC Wykonawcy. 
 
10. Wzór umowy § 10 – prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, cyt.: „łączna suma kar 

umownych naliczonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości 
wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy”.  

Odpowiedź: Wniosek zostaje przyjęty i uwzględniony. 
 
11. Prosimy o określenie parametrów zastawek nowych: szerokość kanału (Bk), głębokość 

kanału (Hk), wysokość zawieradła (Hz), rodzaj napędu, wykonanie - z jakiego gatunku stali 
nierdzewnej. 

Odpowiedź: Wniosek zostaje przyjęty i uwzględniony. 
 
12. Prosimy o wyjaśnienie, czy opis układu hydraulicznego (prasa tłokowa) do odbioru i 

transportu skratek powinien składać się z dwóch urządzeń (co sugeruje opis przedmiotu 
zamówienia) wysokości podnoszenia skratek: minimum 6000mm oraz odległość 
transportu skratek: minimum 5 000 mm? Aby można zaproponować właściwe 
rozwiązanie, prosimy o przekazanie rysunku wraz z niezbędnymi wymiarami i rzędnymi 
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kratowni w które ma być zainstalowana krata mechaniczna wraz z przenośnikiem, praska 
hydrauliczną i zastawkami. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem Przedmiotem Zamówienia zastawki 
mają być umiejscowione w kanale o szerokości 570mm z zapewnieniem jej pełnej 
funkcjonalności.  
 
13. Prosimy o wskazanie gdzie przewidują Państwo zamontowanie szafki zasilająco-

sterowniczej? 
Odpowiedź: Lokalizacja szafki zasilająco – sterowniczej przewidywalna jest na ścianie 
wewnętrznej, na wysokości mierzonej od jej dolnej krawędzi ok. 150cm, przewidywalna 
długość kabli zasilająco – sterujących (urządzenia – rozdzielnia) szacowana jest na długość ok. 
10m. 
 
14. Prosimy o przesłanie rzutu pomieszczenia z usytuowaniem urządzeń (kraty, przenośniki, 

prasa skratek), na którym można by oszacować długości kabli i tras kablowych. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej. 
Zalecana jest wizja lokalna w celu prawidłowej oceny stanu istniejącego oraz prawidłowej 
wyceny oferty. Chęć dokonania wizji lokalnej należy zgłosić zamawiającemu w formie 
elektronicznej, na adres kontaktowy podany w SIWZ. 
 
15. Prosimy o określenie wymagań dla tras kablowych (korytka kablowe, rury osłonowe) – 

rodzaj materiału: PVC, blacha ocynkowana, czy blacha nierdzewna. 
Odpowiedź: Wymagane są korytka kablowe z tworzywa PCV. 
 
 
16. Prosimy o określenie, w jaki sposób ma współpracować automatyka lokalna 

dostarczanych urządzeń z systemem automatyki nadrzędnej oczyszczalni. Jaki ma być 
sposób przekazywania informacji o stanach urządzeń: sygnały binarne bezpotencjałowe, 
czy transmisja danych. Jeżeli transmisja danych, to poprzez jaki protokół komunikacyjny 
(Profinet, Profibus, Modbus RTU, Modbus TCP, czy inny). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż automatyka urządzeń ma być sterowana lokalnie, tj. z 
wnętrza budynku, z opcją ewentualnej rozbudowy danej rozdzielni, z wykorzystaniem 
oferowanej elektroniki, o możliwość  sterownia zewnętrznego. 
 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić na etapie 
przygotowania oferty przetargowej. 

 


