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D oty czy : postgpowania prowadzone go

w trybie przetar gu nieo graniczone go na:
,,Usluga na obslugg i utrrymanie systemu odwodnienia Czerniakowsi<iej Bis odc.
od ul.
Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walcz4cej i l\ielomanriw),,
Nr postgpowania ZDMNM|DZV I BS lpNll I t Ig.

W zwi4zku,z_pytaniem otrzymanym od uczestnika postgpowania Miasto

Warszawa

-

Zarzyd Dr6g Miej skich odpowiada:

Stoleczne

Pytanie 1:
Czy Zamawiaiqcy dopuszczazmiang postanowieniaT.2.2.L SIWZ w nastgpuj4cy
spos6b:
,,lltykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli
olves
prowadzenia dzialalnoici jest lvdtszy w tym olvesie wykonal (w przypadku
Swiadczeit
olvesowych lub ciqglyc,h r6wnie2 wykonuie) co najmniej dwa zam6wienia (dopuszczalne
jest
w s knzanie dow olnych dw 6 ch, spelniai qcych poni2 sze
w irunki)
l) o wortoici nie mnieiszei ni| 250 000,00 zl brutto kazde - w zalvesie elcsploatacji
urzqdzeri systemgw kanalizacyjnych obejmujqcych przepompownie Sciek1w,-zbiornikr
retencyjne, osadniki, kanaly Sciekowe, przykanaliki, stuinie, zasuwy, w tym
instalowal
i byl operatorem systemu monitoringu elehronicznego pracy przepompowni i innych
urzqdzeri odwodnienia lub kanalizacii sanitarnei, i,itouitu- h6)ego' dokumentowal
na noiniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych palametr1w wraz z
wizualizaci q monitoringu na urzqdzeniach Zamawiai qce go,
;

Iub

2) w zalcresie el<sploatacji urzqdzeri system6w kanalizacyjnych obejmujqcych
przepompownie iciek6w, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanaly - srieiirr,

przykanaliki, studnie, zasztwy, w tym instalowal i byl operatorem systemu
monitoringu
elektroniczneSo pracy przepompowni i innych urzqdieri odwodniLnia lub kanatrziii

lub

sanitarnei o dlugoici sieci co najmniej 10 km kilometrdw, w zalvesie h6re[o
dokumentowal na noiniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych
parametr6w wrlz z wizualizaciq monitoringu na urzqdzeniach ZamawiaJqcego,

3) w zalcresie

eksploatacji oczyszczalni iciek|w o przeplywie co najmniej 1000 metr6w
szeiciennych dziennie, obeimujqcej urzqdzenia system6w kanalizacyjnych,

przepompownie Sciekdw, zbiorniki, osadniki, kanaly icieknwe, przykanaliki, iiuinie,,
zasuwy, w tym instqlowal lub modernizowal i byl operatorem systemu monitoringu
elektronicznego pracy przepompowni i innych urzqdzeri oczyizczalni iciek6w, w
zakTesie kt6rego dokumentowal na noiniku elektronicznym historyczne dane
monitorowanych parametrfw wroz z wizualizacjq monitoringu na urzqdzeniach
Zamawiajqcego. Zamawiaiqcy dopuszcza w tym przypadk6w ihwniez el<sploatacjg
wlasnej oczyszczalni iciek6w.
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punkcie 7.2.2.1 SIWZ wskazal nastgpuj4cy warunek udziatu w
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Sciek6w, zbiorniki retencyine, osqdniki, knnaty iciekowe,
pracy przepompownt I
instalowal i byl operatorem systemu monitoringu elektronicznego
na nogniku elehronicznym
iiinyrn urzqdziri odwodnienia, w zalvesie h1rego dokumentowal
monitoringu na
wizualizaciq
z
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ogranicza w spos6b nieuzasadniony
Takie uksztaltowanie warunku udzialu w postqpowaniu
jednoczesnie powoduje' i2
kr4g potencjalnych wykonawc6w mog4ry ch'-zlo2y6 orettg a
opiewaj4ce na wyLsz4
Zanawiaj4cy olrzymatf.tty mniej konkurencyjne, a w konsekwencji
takiego ograniczenia uslug' ich wartosci
ceng. Nie istniej4 Zadnemerytoryczne przeslanki.do
w sIWZ. Przedmiotem zam6wienia
oraz opisu w swietle przedmiotu zam6wienia opisanego
ich dzia\ania' Nie ma
;; d;; ushgi eksploatacji sieci r urzEdzef wraz Tmo.nitoringiem
do odprowadzania w6d
przy tym znaczenra, czy eksploatowane sieci i urzqdzenia sluzyNy
i..Lrro*ych, Sciek6w izy teibyly elementem oczyszczalni Sciek6w'

ofert przez wykonawc6w
Zaproponowana zmiana zapewni Zamawiajqcemu
"zgodne zlolenie
z przedmiotem zam6wienia' kt6re
posiadaj4cych odpowiednie doSwiadczenie
sieci. Nale2y wskaza('' i2 w
obejmuje eksploatacj g trzechprzepompowni i tiltu-kilometr6w
kt6rej jak najwigcej
interesie zarrrawraiicego tezy doprowadzenie do sytuacji, w postqpowaniu'
zlozy oferty w
wykonawcO* poriu'JujaJych odpowiednie do3wiadczenie
analo giczny juk * przypadku
spos6b eksploatacji system6w kanalizacii deszczowej .jest
kinalizacjisanitarnejczyoczyszczalnisciek6wznastgpuj4cychptzyczyn:
sprzqtu tzn'
1) ,rwszystkicir pizypadkach eksploatacji stosowany jest ten sam todzal
pompy przenosne, korki
pojazdy do czyszczenia kanali)acji, poiazdy asenizacyjne,
po*i"ttrtt., zestawy narzqdzido naprawy awarii itp''
maj4
2) wszystkie czynnoSci eksploatacyjne przeprowadzane nakanalizacji deszczowej
r6wniez zastosowanie ra kanalizicji sanitarnej lub urzqdzeniach oczyszczalni
Sciek6w' S4 nimi migdzY innYmi:
a) hydrodynamiczne czyszczenie studni i kanal6w'
b) hydrodynamiczne czy szczenie przepompowni'
c) kontrola sprawnoSci pomp, sterowania'
d-) kontrola sprawnoSci zasuw, zawor6w zwrotnych
e) usuwanie zator6w na kanalizacji
0 usuwanie awarii PomP
3) kwalifikacje os6b objuguj4cych wszystkie rodzaje system6w kanalizacyjnych
do
(sanitarna, deszczowa, oczyszcialnia Sciek6w) s4 to2same: s4 to m'in' uprawnienia
B,
i
C
kat
eksploatacji i dozoru uriqdzef elektroenergetycznych, prawo iazdy
zakresie obslugi
znajomoSd system6w sterowania i automatyki, przeszkolenie w
poj azd6w ss4co-PluczacYch.

a) ivymagania BHP we wszystkich przypadkach system6w kanalizacyjnych sQ
wykonuj4cych
analogiczne, s4 to m.in. koniecznoS( zabezpieczenia pracownik6w

prace

5)

na wysokosci,

zbi ornikach,. ubi 6r

o

kontrola.stgee6u gaz6w przy pracach
chronny zap obie gajE"y ri"k lup u itp.

w

zamknigtych

zasady dzialania i og6lne zisady-budo*y *.rystkich
^i
wymienionych system6w
kanalizacyjnych (deszczowa, t*i1u*1, oczyszczalnia
sciek6w) sQ analogiczne.
R6wni ez spo s6 b i meto dy czy szcze.nia charakterystycznych
dla kanalizacj i de szczowej
element6w takich jak wpusty uliczne i separatory.
substancji ropopochodnych s4
analogiczne jak np. czyszczenie osadnik6w
rt rani rewizyjnyJ: sprowadraj4 sig
one do otwarcia kraty lub wlazui wymycia "ly
uriEdzenia*oaa poi wysokim cisnieniem
oriv wypompowania i przetransportowaniu do utylizac;i^oapadJw.
Eksploatacja
oczyszczalni sciek6w o */w przeplywie czy
kanalizacji sanitil.f o *l* dlugosci
wymaga doswiadczenia dalece wigkszego
nizusluga objgta przedmiotowym SIWZ.

waft zaznaczenia jest fakt, 2e kanalizacjasanitarna czy
tez oczyszczalnia sciek6w , z uwagi na
przeplywaj4ce przez nie medium jest o
wiele trudni..;rru
eksploatacji. Trudnos6 ta polega
m'in' na wigkszym
awarii pomp zator6w na"sieci, spowodowanym
lyzlkY
wystgpowaniem
w sciekach cial stalych
wl6knin. wykonawca swia dczqcy obslugg tego typu
obiekt6w
powinien by6 zatem przygotowany.
wykazyvvac sig' rrrulorno-stii--uru*uniu
awarii
zwi4zanych z tego typu odpadami, m.in.
*ypo-po**iem sciek6 w z zalanych powierzchni
czy pomieszczefr, analogicznie jak
prtypadku kanalizacji deszczowej gdzie
czgsto
wystgpuje koniecznoji usuwania zalewisk wody

i

i

*

i

w

,

Nalezy r6wnie2 Zvw6ci(, uwagg, i2 parametr wartosci
nie jest jedynym
i odpowiednim parametrem wskazui4cym na posiadane zam6wienia
doswiad czenie, niezbgdne dla
wykonania opisanego w sIWZ zamowienia. ze wiglgd;;;
przyjgte zasadybudzetowe szereg
podmiotowych udziela zam6wiefi na tego typu uslugi
na i..# iz *i"rii.t iro
takiej sytuacji, pomimo posiadania doswiadizenia\v obstudze sieci/insiaiacji kr6tszy. w
o wy2szym
stopniu skomplikowania niz instalacja objgta przedmiotem zam6wienia
opisanym w SIWZ
oraz znacznie obszerniejszych i posiadajqcych wigkszqliczbg wzqdzett
ptr"pompowni),
wykonawcy tacy r6wniez s4 wykluczeni z mozliwoSci'zlokiniu ltrp
of"'Jy'w niniejszym
postgpowaniu. Taka sytuacjajest r6wniez niekorzystnadlaZamawiaj4cego,
gdyzpro*udzi do
zmniejszenia konkurencyjnoSci ofert oraz do otrzymania ofert znicznii
-ii.3 atrakcyjnych
cenowo.

W interesie ZamawiajEcego lely zatem zapewnienie jak najwigkszej konkurencyjnoSci
przy
jednoczesnym prawidlowo uksztaltowanym warunku posiadania
odpowiedniego

doSwiadczenia.

W zwiqzku z powyhszvm wnosimy o odpowied2 na povtyhsze pltanie
tresci wskazanego zapisu slwz, w spos6b zaproponow*y po*yi"i.

i

dokonani

e

zmiany

W przypadku dokonania przedmiotowej modyfikacji SIWZ nalezy uwzglgdni6
przedluzenie
terminu skladania ofert, tak aby byla mo2liwoS6 priygotowania oiert pri"twykonawc6w,
w
spo s 6 b j ak najb ar dziej o dp owi adai
4cy p otr zebom zanlawiai 4c e go.
OdpowiedZ:

Zanawiaj}cy dokonuj e zmiany SIWZ w zakresie warunku dot. zdolnoSci technicznej
lub

zawodowej.

4
Miejskich na podstawie art' 38 ust'
Miasto Stoleczne warszawa 'zatzqd, Dr6g
1843)
,*'Owieri lubficznych (Dz' IJ' 22019 r''poz'
ustawy z dnia29 stycznia2004r'pru*o
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ach Zamaw i ai q c e go'

obeimuiqcych
-ietencyjne,kanalizacyinych
el<sploatacji urzqdzeri system6w
osadniki, kanaly iciekowe'
przepompownie Sriltiiir:, "iloinit
byt opurotorem systemu monitoringu
przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym t.nstalowaii
uyiqdfe-fi odwodnienia lub kanalizacii
elektronicznego pracy przepompo*r, , irnyrn
km kilometr1w' w zalvesie kt6rego
sanitarnej o dtugoici' siecl co najmntiei 10
dane monitorowanych
dokumentowal na noiniku elektroniiznym historyczne
Zamqwiajqcego'
parametr6w wraz z wizualizaciq monitoringu na urzqdzeniach

w zalvesie

i

co najmniej 1000 metrdw
w zalvesie eksploatacji oczyszczalni iciekow o przeplywie
kanalizacyjnych'
szeiciennych dzienife, obeimujqcej urzqizenia system6w
przyknnaliki' studnie'
przepompownie 3ciek6w, zbioiniki, osadniki, kanaty iciekowe,
systemu monitoringu
zasuwy, w tym instalowol lub modernizowal i byl operatorem
oczyszczalni sciek6w' w
elektronicznego pracy przepompowni i innych urz;qdzefi
historyczne dane
zakresie ktdrego dokumeitowit na noiitku elektronicznym
monitoringu na urzqdzeniach
monitorowanych parametr6w wraz z wizualizacjq
r6wnie2 elrsploatacjg
przypadkow
Zamm,viajqcy dopuszcza w tym
zamawiajqcego.
wlasnej oczyszczalni iciekow.

pkt 8'12' SIWZ na nastqpui4cy:
odczytanie
8.12. Ofertg nuf"Zy ,rrnlescii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym
naz;^tq
oznaczone
by('
winno
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
Miejskich ul' Chmielna
(firmq) i adresem Wykonawcy, iaadresowane na adies Zatz4dDr6g

4) zmiangdotychczasowego

120, 00-801 Warszawa oraz oplsane:

odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc' od ul.
Nr
br.*iuko*skiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walcz4cej i Meloman6w)",
do
11.10'2019r'
postgpowania ZDMNMIDZP I 85 IPN 17 3 I 19' Nie otwieraE ptzed dniem

,,Usluga na obslugg

i utrzymanie systemu

godz.11:00".

3)

zmiang dotychczasowego pkt

l3'1' SIWZ

na nastqpul4cy:

siedzibie zamawraj4cego w wlyawie przy ul'
13.1. Oferty
godziny 10:00'
chmielnej tio, ranceiuriu, * terminie do dnia 11.10.2019 r. do
4) imiang dotychczasowego pkt 15'1' SIWZ na nastqpuj4cy:
przy ul' Chmielnej 120' w
15.1 . Otwarcie oiert nast4pi w- siedzibie Zamawiajqcego
warszawie, w sali nr 402 w dniu 11.10.2019 r.o o godz. 11:00.

powinny by6 zlozone w

4

w

wyniku nniany specyfikacji Istoftrych warunk6y Zam6wieni
a, z,,'mawiajqcy
-ot'o*i"ni"'"goanir rtt. 38 ust. 4a pkt I ustawy prawo

dokona zmiany fiesci ogloszenia b
zam6wieri publicznych.

"

Jednoczesnie, zgodnie z arl. 12a ust. utuoy
Pr,-Zarnawiajqcy niezwlocznie po
1
ramiesz'cznwu
tesci ogloszenia o zam6wieniuw
publicznych,
niuetynir
zarnieszcza infonnaci g o zrrianach na sfuonie
intemetowej.
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M.S. 2255-89-269,

@tur.weln.pl
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