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BKŚ.I.271.7.2020
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1: W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o wskazanie w dokumentacji
projektowej opisu zawierającego wymagania dotyczące wdrożenia inteligentnego systemu
zarządzania sieciami – wodno-kanalizacyjnymi, który wymieniony został w pkt. 3 SIWZ oraz
we wzorze umowy. Z naszego rozeznania powyższy zakres jest to koszt ok. 1 000 000 zł.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie w celu umożliwienia wszystkim
oferentom uwzględnienia prawidłowego zakresu robót w ofercie.
Odpowiedź: W ramach zamówienia należy wykonać system wizualizacji i zarządzania
oczyszczalnią ścieków tzw. SCADA. Zamawiający zmienia zakres zamówienia w ten sposób,
że przedmiot zamówienia nie obejmuje wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania
sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Zakres ten będzie przedmiotem oddzielnego postępowania.
Pytanie 2: Zakres zamówienia zgodnie z SIWZ obejmuje „Wdrożenie inteligentnego systemu
zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi”. Brak w dokumentacji przetargowej opisu dla
tego zakresu. Prosimy o zamieszczenie jednoznacznych wytycznych dla powyższego
systemu.
Odpowiedź: W ramach zamówienia należy wykonać system wizualizacji i zarządzania
oczyszczalnią ścieków tzw. SCADA. Zamawiający zmienia zakres zamówienia w ten sposób,
że przedmiot zamówienia nie obejmuje wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania
sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Zakres ten będzie przedmiotem oddzielnego postępowania.
Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę 72 drzew?
Zamieszczona w dokumentacji przetargowej decyzja o wycince drzew obowiązywała do
31.08.2019 r.
Odpowiedź: Zamawiający – Gmina Oleśnica posiada aktualne zezwolenie na usunięcie
siedemdziesięciu dwóch drzew.

Pytanie 4: W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej str.16-17 br.
elektrycznej prosimy o jednoznaczne wskazanie ile ma wynosić łączna moc zainstalowanych
paneli fotowoltaicznych, a także o doprecyzowanie lokalizacji wraz z ilościami paneli?
Odpowiedź: Łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych ma wynosić 39 600 Wp.
Lokalizacja paneli została wskazana na rys. nr E-01 – Projekt zagospodarowania terenu
natomiast ilości wchodzące w skład poszczególnych zestawów podano na rys. nr E-10.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na
pytania, tj. powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić
przygotowując ofertę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje w przedmiotowym postępowaniu
następującej zmiany treści SIWZ:


zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert

Pkt. 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu: 09.02.2021 r. godz. 11.00. Oferty złożone po
upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.”
Pkt. 17.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica,
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna w dniu: 09.02.2021 r. o godz.
11.15.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Z uwagi na
zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową
Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) zainteresowani
wykonawcy mogą wziąć udział w tym etapie postępowania przetargowego i tym samym
wejść na teren budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, po uprzednim poinformowaniu o
celu swojej wizyty. Wykonawcy, biorący udział w otwarciu ofert, ze względów
bezpieczeństwa wyposażeni zostaną w maseczki ochronne na twarz oraz rękawiczki.”
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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