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        Gostynin, 14 lipca 2021 r. 
Numer zamówienia: MPK.271.14.2021 

 

Do Wszystkich Wykonawców 

 
Wyjaśnienia  i/lub modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:   

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców: 
 

Pytania z dnia 07.07.2021 r.  

Pytanie nr1 
W CELU USPRAWNIENIA PROCESU WYCENY UPRZEJMIE PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE 
PRZEDMIARÓW W WERSJI EDYT9WALNEJ ATH I/LUB W FORMIE UPROSZCZONEJ. 
 

Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt. 10 SWZ przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej 
dokumentacji mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia przygotowania oferty. Zamawiający 
podkreśla, że przedmiary nie stanowią wystarczającej podstawy do przygotowania oferty. Ofertę 
należy przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, załączników do SWZ oraz Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej. 
 

Pytanie nr 2 
PROSIMY O WYJASNIENIE  NIEJASNOSCI W ZAPISACH DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. ZGODNIE 
Z ZAPISAMI SWZ ROZDZIAŁ XVI, TERMIN USUNIĘCIA WAD NIE STANOWI KRYTERIUM_ WYBORU 
OFERTY. NATOMIAST ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY STWIERDZA, ZE TERMIN 
PRZYSTĄPIENIE I USUNIĘCIE WADY - LICZONE OD ZGŁOSZ,ENIA WADY STANOWI KRYTERIUM 
WYBORU OFERTY. 
 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający dokonał skorygowania treści załącznika nr 2 do SWZ – Formularza oferty oraz 
załącznika nr 1 do wzoru umowy (załącznika nr 10 do SWZ). Termin usunięcia wad nie stanowi 
kryterium oceny ofert. Zamawiający dokonał dookreślenia terminu usunięcia wad 
uniemożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 
 

Pytanie nr 3 

W NAWIĄZANIU DO WYMAGAN DLA PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY (PKT 3.4.2 PPKT B) SWZ) 
PROSIMY O DOPUSZCZENIE BY WSKAZANA OSOBA MOGŁA POSIADAC WYKSZTAŁCENIE WYZSZE 
EKONOMICZNE LUB TECHNICZNE. DOPUSZCZENIE WYKSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO POZOSTAJE 



 

2 
 

ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM  ZAMOWIENIA ORAZ DOSWIADCZENIEM WYMAGANYM DLA  
PRZEDSTAWICIELA. NALEŻY RÓWNIEŻ WSKAZAĆ, ŻE POZOSTAWIENIA WYMOGU W AKTUALNYM 
BRZMIENIU W NIEUZASADNIONY SPOSÓB OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU PODMIOTÓW 
DYSPONUJĄCYCH WYSOKO WYKWALIFIKQWANĄ I DOŚWIADCZONĄ (POSIADAJĄCĄ WYMAGANE 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOSWIADCZENIE) KADRĄ TECHNICZNĄ. 

 

Odpowiedź nr 3 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w zakresie wymagań 
określonych dla przedstawiciela Wykonawcy dopuszczając posiadanie wykształcenia 
ekonomicznego, technicznego lub prawnego przez osobę wskazaną na stanowisko Przedstawiciela 
Wykonawcy.  
 

 
 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
sposób następujący: 
 
1. Rozdział III 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  
 
Na termin wykonania zamówienia składają się: 

a) Czas na Ukończenie Robót* - od 20 do 25 miesięcy od zawarcia umowy 
b) Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy; 
c) Gwarancja Jakości** - od 12 do 60 miesięcy; 
d) Okres Rękojmi - 60 miesięcy. 

 

*Wykonawca w Czasie na Ukończenie Robót zobowiązany jest zakończyć i zgłosić do odbioru roboty 

budowlane, wykonać rozruch oczyszczalni i/lub wykonać pozostały zakres robót budowlanych oraz 

uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu . Czas na Ukończenie stanowi kryterium oceny ofert.  

** Gwarancja Jakości stanowi kryterium oceny ofert.  

 
 

2. Rozdział IV  pkt 3.4.1 lit. b SWZ 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – wymagane: 

 co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych takich jak np. Przedstawiciel 
Wykonawcy i/lub Dyrektor Kontraktu i/lub Kierownik Projektu i/lub inne stanowisko kierownicze 
związane z zarządzaniem kontraktami na roboty realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe 
FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu: 

i. jednym zakończonym zadaniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, której 
przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków (roboty 
zakończone lub odebrane świadectwem przejęcia albo innym dokumentem równoważnym); 

ii. jednym zakończonym zadaniem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości co 
najmniej 20 000 000,00 PLN brutto; 

 wykształcenie wyższe: ekonomiczne, techniczne lub prawne 
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3. Rozdział IV  pkt 3.4.1 lit. e SWZ 
Zamawiający dodaje zapis pkt 3.4.1 lit. e SWZ 

Specjalista technolog oczyszczania ścieków wymagane: 

 doświadczenie zawodowe w wykonywaniu rozruchów technologicznych oczyszczali ścieków od co 
najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 
000 m3/d. 

 
4. ROZDZIAŁ XI pkt 1 SWZ 

 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 03.11.2021 roku. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 
5. ROZDZIAŁ XII pkt 7.3 SWZ 
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Informacje o doświadczeniu Specjalisty technologa oczyszczania ścieków – według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2C do SWZ; 

 
6. ROZDZIAŁ XIII pkt 1 SWZ 
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na  miniPortalu do 06.08.2021 r.  godz. 
10.00. 

 
7. ROZDZIAŁ XIII pkt 2 SWZ 
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 
Gostyninie  Sp. z o.o.,  ul. Polna ,  09-500 Gostynin, w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 11:00. 

 
8. ROZDZIAŁ XVI pkt 1 SWZ 
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty: 
 

Lp. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena  60 

2. Okres realizacji 10 

3. Gwarancja Jakości 7 

4. Doświadczenie Kierownika Budowy 20 

5. Doświadczenie Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków 3 
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Razem 

 
9. ROZDZIAŁ XVI pkt 2 SWZ 
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

Sposób oceny ofert: 
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, 
zgodnie z wzorem: 

PO = C + T + G + D + S 

PO – łączna punktacja  ofert badanej 
C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena” 
T – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Okres realizacji” 
G – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Gwarancja Jakości”  
D - liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” 

S - liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Doświadczenie Specjalisty 

Technologa oczyszczania 
 
10.ROZDZIAŁ XVI pkt 2.5 SWZ 
Zamawiający dodaje zapis pkt 2.5 SWZ: 
 

Dla kryterium: Doświadczenie Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków (S) 

Liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać: maksymalnie 3 punktów  

Punkty w kryterium „Doświadczenie Specjalisty Technologa” zostaną przyznane w następujący sposób:  

 za wykazanie wymaganego minimum określonego w warunkach udziału w postępowaniu dla 
Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków, tj. doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 
rozruchów technologicznych oczyszczali ścieków od co najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 
rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 000 m3/d – 0 pkt; 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 1 rozruchu technologicznego 

oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 1 punkt; 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 2 rozruchów technologicznych 

oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 2 punkty; 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 3 rozruchów technologicznych 

oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o procesy termiczne otrzyma 3 punkty. 

Maksymalna liczba punktów dla kryterium Doświadczenie specjalisty technologa oczyszczania ścieków 
(S) wynosi 3 punkty. W przypadku wykazania więcej niż 3 dodatkowych rozruchów zostaną uznane 
maksymalnie 3 roboty, za które zostanie przyznanych łącznie 3 punkty. Doświadczenie w celu uzyskania 
punktów powinno być wskazane w Informacji dotyczącej doświadczenia Specjalisty Technologa 
oczyszczania ścieków, stanowiącej integralną część niniejszej oferty (załącznik nr 2C do SWZ). 

 
11.Załącznik nr 2 do SWZ pkt 8   - Zamawiający dokonuje usunięcia zapisów związanych z terminem 

usunięcia wad, który wskazany został w Karcie  gwarancji jakości oraz dokonuje zamiany numeracji 
punktów załącznika. 
 

12.Załącznik nr 2 do SWZ pkt 9 
 

Zamawiający dodaje zapis pkt 9 
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Dysponuję/będę dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję Specjalisty technologa oczyszczania 

ścieków, posiadającą następujące doświadczenie1: 

 

Doświadczenie Specjalisty technologa oczyszczania ścieków 

Deklarowane przez 
Wykonawcę 
doświadczenie Specjalisty 
technologa oczyszczania 
ścieków 

minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu dla 

Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków, tj. doświadczenie 

zawodowe w wykonywaniu rozruchów technologicznych 

oczyszczali ścieków od co najmniej 10 lat, w tym wykonywanie 2 

rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2 000 

m3/d – 0 pkt; 

 

doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 1 

rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków działającej w 

oparciu o procesy termiczne otrzyma 1 punkt; 

 

doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 2 

rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w 

oparciu o procesy termiczne otrzyma 2 punkty; 

 

doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa w wykonywaniu 3 

rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków działającej w 

oparciu o procesy termiczne otrzyma 3 punkty. 

 

 
Wykonawca wskazuje doświadczenie ww. personelu w Informacji dotyczącej doświadczenia 
Specjalisty technologa oczyszczania ścieków, stanowiącej integralną część niniejszej oferty 
(załącznik nr 2C do SWZ). 
UWAGA: „Doświadczenie Specjalisty technologa oczyszczania ścieków” stanowi kryterium oceny 
ofert zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale 21 pkt. 2.5  SWZ 

 

13.Załącznik nr 2 do SWZ pkt 10 
 

Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  
Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 90 dni od momentu upływu terminu 
złożenia ofert, tj. do 03.11.2021 r.  

 
14.Załącznik nr 2A do SWZ  Załącznik do Formularza Oferty  
 
Zamawiający zmienia zapis nadając mu następujące brzmienie:  

 

Czas na Ukończenie 1.1.3.3 …………………… miesięcy od zawarcia umowy 

 
 
15.Załącznik nr 2C do SWZ  - zamawiający dodaje nowy załącznik do SWZ nr 2C - Wzór Informacji dot. 

doświadczenia Specjalisty Technologa oczyszczania ścieków 

                                                        
1
 Wykonawca zaznacza w kolumnie deklarowane doświadczenie „X” w odpowiedniej rubryce, zgodnie z posiadanym przez 

Specjalisty technologa oczyszczania ścieków doświadczeniem. 
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16.Załącznik nr 7  do SWZ  - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego   
Tabela wykazu została uzupełniona o dodany w SWZ personel - Specjalistę technologa 
oczyszczania ścieków 

 
17.Załącznik nr 10  do SWZ – § 3 

 
Zamawiający zmienia zapisy umowy nadając jej następujące brzmienie: 

Roboty wraz z uzyskaniem w imieniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zostaną 
ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, tj. w terminie …………………… od zawarcia umowy. 

 
18.Załącznik nr 10  do SWZ – Wzór umowy kl. 22.2. 

 
Zamawiający zmienia zapisy klauzuli nadając jej następujące brzmienie:  
 
W okresie trwania  zawartej, obowiązującej Umowy wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może 
ulec zmianie dla oddania wzrostów lub spadków cen. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub 
spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli - nie podlegają wartości wprowadzone do 
Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
niniejszych Warunków Kontraktu.  

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w 
szczególności: 

a) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),  

b) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto 
w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),  

c) wskaźniki  dla poszczególnych materiałów budowlanych. 

Wzrost/obniżenie składników cenotwórczych mniejszy niż 5%, nie będzie stanowił podstawy do 
ubiegania się o wzrost wartości umowy (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej). 

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), , będzie 
waloryzowane przy łącznym spełnieniu następujących postanowień przy łącznym spełnieniu 
następujących postanowień: 

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony 
najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście 
Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 5% za ostatnie 4 kwartały 
poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,  

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co 
najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu 
Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 5% za ostatnie 4 kwartały 
poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację,  

3) waloryzacja na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca 
na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,  
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4) waloryzacja w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na 
dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ 
zwłoki. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku 
waloryzacji, o której mowa powyżej, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie 
Wykonawcy (zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej). 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie używając ostatniego z opublikowanych 
miesięcznych wskaźników GUS. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w 
Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych za Dokumenty i Roboty wykonane w Czasie na 
Ukończenie. Waloryzacji nie podlegają roboty , które zostały rozliczone na zasadach określonych w 
klauzuli 14 [Cena kontraktowa i zapłata]. 

Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 
miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą 
mieć postanowienia niniejszej klauzuli.  

W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 
a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszej klauzuli powstaje z chwilą 
przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich Umów o podwykonawstwo.  

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

 
19.Załącznik nr 10  do SWZ Wzór umowy - KARTA GWARANCJI JAKOŚCI 

 
Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 – Usuwanie wad nadając mu następujące brzmienie:  
 
 
Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

Lp. Rodzaj wady Termin usunięcia 

1. 
Wada uniemożliwiająca zgodne 
z obowiązującymi przepisami 
użytkowanie obiektu 

Przystąpienie  i usunięcie wady - liczone od 
zgłoszenia wady 

24 godz. 

2. Pozostałe wady 

Przystąpienie do usuwania wady - liczone 
od zgłoszenia wady 

2 dni 

Usunięcie wady 7 dni 

 
 
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wydłuża termin na złożenie ofert do dnia 6 
sierpnia 2021 r. oraz jednocześnie zmianie ulega treść następujących załączników do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia :  

1. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty, 

2. Załącznik nr 2A – Załącznik do Formularza Oferty 

3. Załącznik nr 2C - Informacje dotycząca doświadczenia Specjalisty technologa oczyszczania 
ścieków 
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4. Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, 

5. Załącznik nr 10 – Wzór umowy. 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich 
zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
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