Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na podstawie § 19 ust.
7 i 8 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty
budowlane udziela wyjaśnienia na otrzymane pytanie oraz zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

I. Udzielenie wyjaśnienia:
Pytanie:
[W związku z przeprowadzanym przez Państwa postępowaniem przetargowym o nazwie:
„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”
zwracamy się z zapytaniem. W specyfikacji przetargowej dopuszczają Państwo stosowanie
osadów „do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz”. Przy
zastosowaniu osadów do w/w celu w dawce 3-letniej wymagane jest posiadanie poniżej 35 ha,
natomiast przy innej metodzie dopuszczonej w specyfikacji tj. stosowanie osadów „w rolnictwie,
rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego,
włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz” którą to państwo też dopuszczają
wymagane będzie minimum 167 ha przy dawce trzyletniej, a 501 ha przy dawce rocznej. Czy w
związku z tym warunek przedstawienia 130 ha niezależnie od metody wybranej przez wykonawcę
nie jest niewłaściwy (w zależności od metody zagospodarowania od jednych wykonawców
wymaga przedstawienia dodatkowo 95 ha które nie będą wykorzystane, innym pozwala na
przedstawienie areału nie mogącego zapewnić realizacji umowy)? Wnosimy o zmianę treści
specyfikacji w pkt 8 ppkt. 3 zamiast „gruntami do zastosowania osadów ściekowych w ilości 130
ha” powinien brzmieć „gruntami do zastosowania osadów ściekowych w ilości gwarantującej
wykonanie umowy zgodnie z wybranym sposobem zagospodarowania”]
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wyszczególnione poniżej pkt i ppkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują
następujące brzmienie:
1. pkt VIII, ppkt 3
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże się
dysponowaniem:
- gruntami do zastosowania osadów ściekowych w ilości gwarantującej wykonanie umowy
zgodnie z wybranym sposobem zagospodarowania
(Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie tylko i wyłącznie grunty, dla
których posiada tytuł prawny wpisany w wypis z operatu ewidencyjnego),
- sprzętem do załadunku i transportu osadów ściekowych.
/W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum), oświadczenie może być złożone wspólnie/

2. pkt X, ppkt 5
Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść do dnia 03.03.2016 r. do godziny 10.00 przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne wówczas, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium, lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. pkt XII, ppkt 3
Zawartość oferty:
a) formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do
SIWZ,
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do
SIWZ,
d) wykaz sprzętu - załącznik Nr 4 do SIWZ,
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) załącznik Nr 5 do SIWZ,
f) zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ,
g) oświadczenie, że osady ściekowe nie będą stosowane w miejscach, o których mowa w
art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach - załącznik nr 7 do SIWZ,
h) oświadczenie o wybranym sposobie zagospodarowania wraz z podaniem ilości osadów
ściekowych przewidzianych do zastosowania dla poszczególnego sposobu
zagospodarowania - załącznik nr 8 do SIWZ,
i) pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ.
4. pkt XVI
MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty w zamkniętej kopercie z opisem:
Nazwa Zamawiającego
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: „Sukcesywny odbiór i
zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”.
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 03.03.2016 r. godzina 10.15
należy złożyć do dnia 03.03.2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800
Gostyń (sekretariat).
5. pkt XVIII, ppkt 1
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r. o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad
Kanią 77, 63 - 800 Gostyń (sala konferencyjna).
Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.

formularz oferty - załącznik Nr 1.
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3.
wykaz sprzętu - załącznik Nr 4.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych) załącznik Nr 5.
6. projekt umowy - załącznik Nr 6.

7. oświadczenie, że osady ściekowe nie będą stosowane w miejscach, o których mowa w art.
96 ust. 12 ustawy o odpadach - załącznik nr 7,
8. oświadczenie o wybranym sposobie zagospodarowania wraz z podaniem ilości osadów
ściekowych przewidzianych do zastosowania dla poszczególnego sposobu
zagospodarowania - załącznik nr 8 do SIWZ.

Załącznik Nr 8

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wykonanie usługi:
„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych”.
oświadczam, że osady ściekowe zagospodarowane zostaną w następujący sposób, w ilości:
- w rolnictwie, rozumianym, jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do
obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz
ilość …….. Mg
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
ilość …….. Mg
- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
ilość …….. Mg
- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
ilość …….. Mg
- przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki
odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
ilość …….. Mg

…………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Gostyń, dnia 23.02.2016 r.

Sporządziła komisja przetargowa
/-/ podpisy członków

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor ds. inwestycji - Członek Zarządu
/-/ Jerzy Pogorzelski /-/ Dariusz Szymański

