Poznań, 17.11.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA OGŁSZENIA
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: „Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I”,
sygnatura sprawy: 2020/0023/P/P, wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Niniejszym Zamawiający
udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:
Prosimy o informację czy Wykonawcy mogą złożyć ofertę w odniesieniu do jednego lub wszystkich
części przedmiotu Zamówienia (Zadań)?
Wg SIWZ-część I pkt V.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, natomiast z
pkt XIX. Wymagania dotyczące wadium wynika, że można złożyć ofertę dla tylko jednego zadania.
Również w formularzu ofertowym jest możliwość wyboru Zadania, na które Wykonawca składa
ofertę.
Odpowiedź 1:
Tak, zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 207-501165 z dnia 23.10.2020 r.,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na realizację
dowolnego, wybranego Zadania, bądź na realizację obu Zadań. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że zmienia brzmienie punktu 1., Rozdziału V, I Części SIWZ w następujący sposób:
Było: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”
Jest: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na realizację
dowolnego, wybranego Zadania, bądź na realizację obu Zadań”.

Pytanie 2:
W nawiązaniu do rozdz. VII pkt 2.2 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, czy przez cenę należy rozumieć
wynagrodzenie umowne.
1

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie może odpowiedzieć na powyższe pytanie, ponieważ nie wie o jaki zapis
Wykonawca pyta. W SIWZ nie istnieje punkt 2.2. w rozdziale VII. Zamawiający nie zna kontekstu
pytania.

Pytanie 3:
W nawiązaniu do rozdz. VII pkt. 2.2 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w SIWZ
wskazano, że wynagrodzenie (Cena) będzie wypłacona do 90% w ramach odbiorów częściowych,
zaś 10% zostanie wypłacone po odbiorze końcowym. Natomiast ze wzoru umowy wynika, że w
ramach odbiorów częściowych wypłacone zostanie 80% wynagrodzenia, a 20% - po odbiorze
końcowym. Prosimy o poprawienie umowy lub SIWZ.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie może odpowiedzieć na powyższe pytanie, ponieważ nie wie o jaki zapis
Wykonawca pyta. W SIWZ nie istnieje punkt 2.2. w rozdziale VII. Ponadto Zamawiający nie
znajduje w całej dokumentacji przetargowej do postępowania nr 2020/0023/P/P rozbieżności, na
którą wskazuje Wykonawca.

Pytanie 4:
W nawiązaniu do rozdz. XI pkt 4 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, czy JEDZ tych podmiotów ma być
podpisany przez te podmioty, czy przez wykonawcę, czy może przez wykonawcę i podmiot
udostępniający.
Odpowiedź 4:
Zamawiający wyjaśnia, że JEDZ powinien zostać wypełniony i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca się powołuje.

Pytanie 5:
W nawiązaniu do rozdz. XI pkt 7.1. SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, czy przez wartość robót
budowlanych należy rozumieć wynagrodzenie netto wykonawcy tych robót.
Odpowiedź 5:
Przez wartość robót budowlanych należy rozumieć wynagrodzenie brutto Wykonawcy.

Pytanie 6:
W nawiązaniu do par. 2 ust. 2 lit. m Wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie
przedmiotu

umowy

jest

również

usunięcie

kolizji

z

urządzeniami

podziemnymi

niezinwentaryzowanymi. Jeżeli nie, prosimy o uściślenie, że w postanowieniu tym chodzi o
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urządzenia nadziemne oraz podziemne zinwentaryzowane (zobrazowane na mapie uzbrojenia
terenu).
Odpowiedź 6:
Zamawiający potwierdza. W zakresie przedmiotu umowy jest działanie zmierzające do wykonania
całości zadania, więc również usunięcie kolizji niezinwentaryzowanej.

Pytanie 7:
W par. 3 ust. 4 Wzoru umowy, wnosimy o zmianę treści zdania drugiego poprzez nadanie mu
brzmienia:
„Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wymaga dla swej ważności jedynie
notyfikacji ze strony Zamawiającego dokonanej w formie dokumentowej”.
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 8:
W par. 4 ust. 2 Wzoru umowy, prosimy o poprawkę na "wynagrodzenie za realizację".
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 9:
W nawiązaniu do par. 4 ust. 4 Wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy to oznacza, że
Wykonawca ma opłacić ewentualne wynagrodzenia właścicieli terenów za zajęcie pod budowę,
czy też chodzi w tym postanowieniu wyłącznie o koszty opłat publicznoprawnych. Jeżeli o koszty
opłat publicznoprawnych – prosimy o sprecyzowanie postanowienia. Jeżeli o wynagrodzenie dla
właścicieli terenu – prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zawarł z tymi właścicielami jakiekolwiek
porozumienia ustalające wysokość wynagrodzenia.
Odpowiedź 9:
Wskazane postanowienia umowy dotyczą wszelkich kosztów związanych z zajęciem terenu, w tym
kosztów odszkodowawczych.

Pytanie 10:
Wnosimy o wskazanie, czy w przypadku zawieszenia ( § 14 umowy) Zamawiający dokona
przesunięcia terminów umownych (np. na podstawie § 15 ust.2 pkt (1) Umowy). Jeśli nie, to
wnosimy o dopisanie w § 15 ust. 1 następującego fragmentu: „(…) z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w tym w wypadku zawieszenia Robót lub ich części (…)”. Wykonawca nie może
być obciążany konsekwencjami niedotrzymania terminów umownych wyłącznie w skutek
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jednostronnych działań Zamawiającego. Dodatkowo, Wykonawca nie może ponosić wszelkich
konsekwencji finansowych wynikających z jednostronnego działania Zamawiającego w postaci
zawieszenia wykonania Robót lub ich części, tym bardziej, że Zamawiający może dokonać
zawieszenia na dowolnie długi okres czasu i w dowolnym momencie, uniemożliwiając w ten sposób
Wykonawcy wykonania innych robót oraz pozyskanie wynagrodzenia z innych kontraktów.
Wnosimy o zmianę § 14 ust. 4 poprzez nadanie mu następującej treści: „4. Zamawiający nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów ze względu na zawieszenie. Jednakże w przypadkach braku
konieczności wykorzystania lub demobilizacji urządzeń i personelu już zaangażowanych w
wykonacie przedmiotu Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione koszty związane z
demobilizacją oraz ponowną mobilizacją takich urządzeń i personelu oraz inne koszty, których
zawarcie w cenie oferty związane ze skutkami zawieszenia”.
Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 11:
Wnosimy o zmianę zdania 2 oraz dodanie zdanie 3 w § 14 ust. 5 Wzoru umowy poprzez nadanie
im następującej treści:
„Wykonawca jest zobowiązany wznowić Zawieszone Roboty w dacie wskazanej przez
Zamawiającego, o ile Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności wznowienia z minimum
21 dniowym terminem wyprzedzenia. W przypadku niezachowania tego terminu przez
Zamawiającego, Wykonawca wznawia roboty nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania
powiadomienia w przedmiocie konieczności wznowienia Robót.”
W przypadku, gdy termin 21 dni jest zbyt długi, wnosimy o dokonacie zmiany brzmienia § 14 ust.
5 oraz o wskazanie innej daty, min. 10 dniowej.
Wykonawca może nie być w stanie sprostać dacie narzuconej przez Zamawiającego, zwłaszcza,
gdy informację o tej dacie Zamawiający przekaże z opóźnieniem. Ponowna mobilizacja urządzeń
i personelu wymaga czasu, tak samo jak ponowne zorganizowanie dostaw materiałów.
Przerzucanie konsekwencji działań Zamawiającego na Wykonawcę jest niezasadne i może
doprowadzić do braku wykonania umowy w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie lub
poważnych problemów w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Odpowiedź 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 12:
W par. 15 ust. 1 Wzoru umowy, prosimy o dopisanie "albo takich, za które odpowiedzialności nie
ponosi Wykonawca".
4

Odpowiedź 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 13:
Prosimy o modyfikację postanowienia z par. 16 ust. 5 Wzoru umowy z uwagi na charakter umowy
– odstąpienie w przypadku robót budowlanych powinno następować ex nunc z uwagi na brak
możliwości zwrotu dokonanych świadczeń w naturze. Ponadto odstąpienie ex tunc byłoby
sprzeczne z ust. 14 przedmiotowego paragrafu.
Odpowiedź 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 14:
W par. 17 ust. 1 lit. e Wzoru umowy, prosimy o zmianę na przyczyny zawinione.
Odpowiedź 14:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 15:
Wnosimy o nadanie § 17 ust. 2 Wzoru umowy następującej treści:
„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
a) opóźnienia w przeprowadzeniu Odbioru końcowego, w wysokości 1% wynagrodzenia netto
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 WYNAGRODZENIE ust.1 za wykonanie
przedmiotu umowy”.
Strony powinny mieć symetryczne uprawnienia w zakresie kar umownych należnych w wypadku
odstąpienia od Umowy.
Odpowiedź 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 16:
W par. 19 ust. 2 Wzoru umowy, prosimy o dodanie pandemii jeśli jej dalszy rozwój będzie miał
wpływ na możliwości wykonywania prac.
Odpowiedź 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.
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Pytanie 17:
Zgodnie z § 19 ust. 6 Wzoru umowy o wystąpieniu siły wyższej zawiadamia Strona, która się na
nią powołuje. W związku z tym wnosimy o zmianę § 19 ust. 7 poprzez wskazanie, że raport
zawierający ocenę skutków przygotowuje Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej i
przedkłada go drugiej Stronie.
Wykonawca nie będzie w stanie opisać przypadków siły wyższej dot. tylko Zamawiającego.
Odpowiedź 17:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 18:
Prosimy o informację, kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła?
Odpowiedź 18:
Za okres niezbędny na wykonanie przełączenia sieci cieplnej zgodnie z zapisami SIWZ po stronie
Zamawiającego.

Pytanie 19:
Prosimy o informację, kto wykonuje i ponosi koszty odwodnienia i napełnienia sieci? Jeżeli
Wykonawca to prosimy o podanie ceny czynnika grzewczego.
Odpowiedź 19:
Koszty odwodnienia i nawodnienia sieci cieplnej po stronie Zamawiającego.

Pytanie 20:
Prosimy o informację, czy zawory kulowe preizolowane mają być z pełnym czy zredukowanym
przelotem?
Odpowiedź 20:
Zawory preizolowane ze zredukowanym przelotem.

Pytanie 21:
Prosimy o załączenie brakujących uzgodnień z właścicielami i zarządcami terenów działek nr 1/2;
1/18; 1/25 ark. 11, obręb -06 Zegrze.
Odpowiedź 21:
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zamieszczamy uzgodnienie z WGN działek nr nr 1/2; 1/25
ark. 11, obręb -06 Zegrze.
Działka nr 1/18 jest to teren Szkoły Podstawowej nr 18. Akceptacja trasy przebiegu sieci cieplnej
przez Dyrektora Szkoły została załączona i znajduje się w dokumentacji technicznej załączonej do
tego postępowania.
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Pytanie 22:
Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien przewidzieć opłaty związane z zajęciem działek
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu prowadzenia prac? Jeżeli tak to prosimy o
podanie wysokości tych opłat.
Odpowiedź 22:
Zamawiający nie posiada takich informacji. Do uzyskania w własnym staraniem i na własny koszt
w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 23:
Czy depozyty pieniężne dla Spółdzielni Mieszkaniowej składa Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź 23:
Depozyt dla SM po stronie Zamawiającego.

Pytanie 24:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzyskał odpowiednie zgody na wycinkę, drzew i krzewów
czy też uzyskanie takich zgód leży po stronie Wykonawcy?. Jeżeli uzyskanie zgód leży po stronie
Wykonawcy prosimy o potwierdzenie, że ewentualne nasadzenia następcze a także opłaty za
wycinkę obciążają Zamawiającego.
Odpowiedź 24:
Zamawiający wyjaśnia, że projekt budowy sieci cieplnej został wykonany w taki sposób, aby nie
naruszać istniejących nasadzeń drzew i krzewów. W związku z powyższym, Zamawiający nie
przewiduje konieczności uzyskiwania zgód i pozwoleń na wycinkę/wysadzenie drzew. Dodatkowo
informujemy , iż wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przed złożeniem oferty powinien
dokonać wizji w terenie.

Pytanie 25:
Zgodnie z opisem technicznym projektu dla budowy sieci i przyłączy na os. Armii Krajowej
Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych z warstwą antydyfuzyjną z folii
aluminiowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur bez
warstwy antydyfuzyjnej? Takiego wymogu nie ma dla budowy sieci na os. Jagiellońskim,
Oświecenia i Powstań Narodowych. Również z wymagań opisanych w STWiORB (cz. III SIWZ)
nie wynika koniczność stosowania rur z barierą antydyfuzyjną. Jeżeli jednak należy zastosować
rury z barierą antydyfuzyjną, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny rodzaj bariery?
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Odpowiedź 25:
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zastosowanie rur i kształtek bez warstwy antydyfuzyjnej
z folii aluminiowej.

Pytanie 26:
Zgodnie z opisem technicznym projektu dla budowy sieci i przyłączy na os. Armii Krajowej
Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych dopuszczonych do ciągłej pracy w temp
min. +160st.C. Takiego wymogu nie ma opisanego w STWiORB (cz. III SIWZ) a z załączonych
Warunków Technicznych TI/T/AKC-O1/11-89-2020 wynika, że temperatura zasilania i powrotu
wody sieciowej wynosi 125/65st.C. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rury preizolowane
dla ciągłej pracy w temperaturze +140ºC?
Odpowiedź 26:
Zamawiający dopuszcza rury preizolowane dla ciągłej pracy w temperaturze +140ºC.

Pytanie 27:
Prosimy o potwierdzenie, że na os. Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych
Zamawiający wymaga stosowania rur preizolowanych bez szwu. Prosimy o informację czy dotyczy
to również kształtek i zaworów?
Odpowiedź 27:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek preizolowanych ze szwem.

Pytanie 28:
Zgodnie z pkt 4.19.6) STWiORB (cz. III SIWZ) Zamawiający wymaga aktualnych (nie starszych niż
pół roku) wyników badań gęstości, odporności na pękanie, skurczu wzdłużnego, wydłużenia, MFR,
OIT płaszcza osłonowego. Prosimy o wyjaśnienie od jakiej daty jest liczone pół roku?
Odpowiedź 28:
Zamawiający wymaga aktualnych (nie starszych niż pół roku) wyników badań gęstości, odporności
na pękanie, skurczu wzdłużnego, wydłużenia, MFR, OIT płaszcza osłonowego. Przez „nie starsze
niż pół roku” Zamawiający rozumie wyniki badań nie starsze niż sześć miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że w związku z błędem w treści Ogłoszenia o zamówieniu, dokonuje
jego sprostowania w poniższy sposób.
W sekcji III punkt .1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w punkcie 1 omyłkowo
wskazano w warunku udziału w postępowaniu średnicę DN 100, a powinna być DN 50 – tak
jak w SIWZ. Wobec powyższego brzmienie punktu III.1.3.1 zmieni się następująco:
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Było:
1.

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie
budowy lub przebudowy sieci w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej
300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 100.
Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia.
Powyższy warunek muszą spełniać zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację
Zadania 1, jaki i Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 2.
W odniesieniu do Wykonawców składających ofertę na realizację obu Zadań, Zamawiający
uzna za wystarczające jednokrotne spełnienie powyższego warunku, tzn. to samo
doświadczenie może potwierdzać spełnienie warunku dla więcej niż jednego Zadania.

Jest:
1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w
zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej
przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 50.
Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia.
Powyższy warunek muszą spełniać zarówno Wykonawcy składający ofertę na realizację
Zadania 1, jaki i Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 2.
W odniesieniu do Wykonawców składających ofertę na realizację obu Zadań, Zamawiający
uzna za wystarczające jednokrotne spełnienie powyższego warunku, tzn. to samo
doświadczenie może potwierdzać spełnienie warunku dla więcej niż jednego Zadania.
Ponadto Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień publikuje poprawiony plik
JEDZ, ponieważ pierwotnie zamieszczony plik JEDZ xml generował oświadczenie
Wykonawcy nie zawierające sekcji α.
W świetle powyższych zmian, Zamawiający przesuwa termin składania ofert i tym samym
dokonuje stosownej zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonuje
następującej modyfikacji treści SIWZ:
1) Rozdział XVII, punkt 1, I Części SIWZ:
Było:
„1.

Ofertę

należy

złożyć

przy

użyciu

platformy

zakupowej

pod

adresem

https://platformazakupowa.veolia.pl/ w zakładce „Oferta” do dnia 25.11.2020 r. do godz.
11:00.”
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Jest:
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu

platformy zakupowej pod adresem

https://platformazakupowa.veolia.pl/ w zakładce „Oferta” do dnia 07.12.2020 r. do
godz. 12:00.”
2) Rozdział XVII, punkt 2, I Części SIWZ:
Było:
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Veolia Energia
Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań.”
Jest:
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Veolia Energia
Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań.”
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