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Łask dnia 22 marca 2017 r. 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały 

zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1: 

Będący załącznikiem do SIWZ „Projekt wykonawczy Tom IV/1 Projekt instalacyjny 

kogeneratorowni i kotłowni” określa podstawowe parametry zespołu kogeneracyjnego i 

kotłowni, jednocześnie Tom IV/1 zawiera „Projekt włączenia kogeneratora do sieci SN” 

opisuje parametry minimalne, zawarte również w  wydanych przez Zakład Energetyczny 

warunkach przyłączenia do sieci.   

Celem doprecyzowania zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zespół kogeneracyjny 

powinien spełniać następujące parametry opisane w Projekcie włączenia kogeneratora do 

sieci SN: 

- Moc elektryczna do pracy ciągłej dla trybu pracy równoległej z siecią nie mniejsza niż 

150 kW 

- Moc cieplna nie mniejsza niż 170 kW   

- Sprawność elektryczna nie mniejsza niż 41% 

- Sprawność całkowita nie mniejsza niż 86% 

- Ilość cylindrów – 4 

Czy Zamawiający potwierdza wymagania minimalne względem zespołu kogeneracyjnego? 
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Odpowiedź:  

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym 

należy przyjmować je zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie. 

Dokumentem nadrzędnym nad projektem wykonawczym są specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót – w tym ST-05. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o sprawności cieplnej 45%? 

 

Odpowiedź: 

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym 

należy je  przyjmować zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie – w 

tym ST-05. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga podczas testów fabrycznych na gazie o zawartości CH4 40% - 60% 

wykonania pomiarów hałasu obudowy dźwiękoizolacyjnej? 

 

Odpowiedź: 

Parametry urządzeń powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, przy czym 

należy je  przyjmować zgodnie z hierarchią ważności dokumentów określoną w umowie – w 

tym ST-05. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wymaga aby wymiary obudowy dźwiękoizolacyjnej nie były większe niż: 

Długość – 3700 mm 

Szerokość – 1500 mm 

Wysokość – 3000 mm 

 

Odpowiedź: 

Wymiary kogeneratora powinny zapewniać szerokości dojść i przejść w pomieszczeniu 

kotłowni i kogeneratorni, zlokalizowanym w budynku technologicznym nr 2 ob. 15, zgodne 

z przepisami BHP oraz dostęp eksploatacyjny do urządzeń. W przypadku konieczności 
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zmiany wymiarów fundamentu i dostosowania instalacji Wykonawca wykona projekt 

zamienny.  

 

Pytanie 5: 

Czy wymagania zawarte w Projekcie włączenia kogeneratora do sieci SN będą traktowane 

jako nadrzędne w zakresie kogeneracji wobec innych opisów zawartych w SIWZ z 

załącznikami? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie oferenta nr 42 z dn. 17.03.2017 r. 

 

Pytanie 6: 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem „Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” ze względu na 

złożoność przedmiotu zamówienia, krótki czas, jaki wyznaczyliście nam Państwo na 

przygotowanie i złożenie oferty, sprawia że przygotowanie poprawnej merytorycznie, 

wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niezwykle trudne. 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi Zamawiającego na szereg pytań technicznych mających 

istotny wpływ na rozwiązania techniczne, rozpoczęcie wstępnych prac projektowych oraz 

poprawną wycenę, wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert o okres około 2 

tygodni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega przesunięciu. 

Nowy termin składania ofert to 12 kwietnia 2017 r. 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje iż zmianie ulegają następujące zapisy 

SIWZ: 

Rozdz. XX, ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie później 

niż do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00” 
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„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.30  

w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask.”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stosownym zmianom uległo ogłoszenie o 

zamówieniu. 

 

Pytanie 7: 

Ze względu na stopień skomplikowania prac związanych z przedmiotem zamówienia, 

dokumentacja przetargowa wymaga szczegółowej analizy pod kątem technicznym oraz 

licznej korespondencji z potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami, itd.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 

dzień 07.04.2017r. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 powyżej. 

 

 

Pytanie 8: 

W związku z udostępnieniem dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji 

oraz w nawiązaniu do wizji lokalnej i stwierdzonych trudnych warunków posadowienia 

obiektów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie, 

celem zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, sprawdzenia, czy zarówno projekt, 

jak i przedmiary uwzględniają wszystkie roboty niezbędne dla właściwego posadowienia 

obiektów i ewentualne skorygowanie przygotowywanej wyceny robót. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 powyżej. 

 

 

 


