ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zd m.waw.pl, wwwzdm.waw.pl, www.facebook.plizd m.warszawa

Warszawa. dnia

ZDMIDZPI

'

ZDM-DLP.341

?019

-10- 0 I

'llglzz
iii:.2019.MSU

D oty czy : po stgp o wan ia pr ow adzone go w tryb ie pr zetat gu nieo graniczo ne go na :

,,Usluga na obslugg i utrrymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul.
Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walcz4cej i Meloman6w)"
Nr postgpowania ZDMNMDZPI8S/PN 17 3 I 19.

W zwi4zku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postgpowania Miasto Stoleczne
Warszawa

- Zarzqd Dr6g Miej skich odpowiada:

Pytanie 1:
W zwi4zku ze zmianami wymaganych referencji w SIWZ punkt 7.2.2.1 dot. zdolnoSci
technicznej lub zawodowej zwracamy sig z proSbq o wykreSlenie podpunktu 3. Obecne
wymagania s4 jak poniZej:
,,Ilykonawca w olvesie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sffiadania ofert, a ie2eli okres
prowadzenia dzialolnoici jest ltdtszy - w tym ol<resie wykonal (w przypadku iwiadczeri
olresowych lub ciqgtych r6wniei wykonuje) co najmniej dwa zam6wienia (dopuszczalne jest
w skazanie dow olnych dw 6ch, spelniai qcych poniZ sze w arunki) :
1) o wartoSci nie mniejszej niZ 250 000.00 zl brutto kuhde - w zakresie eksploatacji

wz4dzef system6w kanalizacyjnych obejmuj4cych przepompownie

Sciek6w,

zbiorniki retencyjne, osadniki, kanaly Sciekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym
instalowal i byl operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy
przepompowni i innychwzqdzehodwodnienia lub kanalizacii sanitarnei, w zakresie
kt6rego dokumentowal na noSniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych
parametr6wwrazzwizualizacj4monitoringunaurzqdzeniachZamawraj4cego,
lub

2) w zakresie eksploatacji urz4dzefi system6w kanalizacyjnych obejmuj4cych
przepompownie Sciek6w, zbiomiki retencyjne, osadniki, kanaly Sciekowe,
przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalowal i byl operatorem systemu
monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innychvrz1dzeh odwodnienia lub
kanaliza$i sanitarnej o dlugoSci sieci co najmniej l0 km kilometr6w, w zakresie
kt6rego dokumentowal na noSniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych
parametr6w wraz z wizualizacj4 monitoringu na urzqdzeniach Zamawiajqcego,

lub

3) w zaksesie

eksploatacji oczyszczalni Sciek6w o przeplywie co najmniej 1000 metr6w
szeSciennych dziennie, obejmuj4cej urzqdzenia system6w kanalizacyjnych,
przepompownie 5ciek6w, zbiorniki, osadniki, kanaly Sciekowe, przykanaliki, studnie,
zasuwy, w tym instalowal lub modernizowaN i byl operatorem systemu monitoringu
elektronicznego pracy przepompowni i innych wz4dzen oczyszczalni Sciek6w, w
zakresie kt6rego dokumentowal na no$niku elektronicznym historyczne dane
monitorowanych parametr6w wraz z wizualizail4 monitoringu na urz4dzeniach

Zamawiaj4cego. Zarnawiaj4cy dopuszcza
wlasnej oczy szczalni 5ciek6w.

w tym przypadk6w r6wnie2

eksploatacjg

Podpunkt 3 odnosi sig do oczyszczalni Sciek6w o wydajnoSci co najmniej 1000m3 na dobg
natomiast przetarg nie obejmuje swoim zakresem Zadnej oczyszczalni ani procesu
oczyszczania Sciek6w. Wymagania zawarte w tym podpunkcie obejmuj4 co prawda systemy
kanalizacyjne, przepompownie Sciek6w, przykanaliki studnie, zasuwy i system monitoringu
ale nie podaje ani dlugoSci obslugiwanej sieci ani iloSci studzienek ani nie odnosi sig w Zaden
spos6b do operatorstwa sieci kanalizacji. Dopuszczona jest r6wnie2 eksploatacja wlasnej
oczyszczalni Sciek6w. MoZe wigc dojSi do sytuacji, 2e operator oczyszczalni nie maj4cy
Zadnego lub tylko minimalne doSwiadczenie w operowaniu i eksploatacji systemu
odwodnienia bgdzie m6gl startowad w przetargu w dodatku eksploatuj4c tylko studzienki na
terenie oczyszszalni bowiem nie jest sprecyzowana dlugoSd ani parametry eksploatacyjne
sieci. Taka sytuacja prowadzi do niebezpieczeristwa obslugi sieci przez firmy nie maj4ce
wystarczaj4cego doSwiadczenia w realizacji przedmiotu zam6wienia. NaleZy zauwrty|, 2e
sama eksploatacja oczyszczalni o wielko6ci przeplywu 1000m3 nie jest wystarczaj1ca do
prowadzenia czynnoSci obslugowych w wielomilionowym mieScie jakim jest miasto
stoleczne Warszawa gdzie powinna by6 uwzglgdniona specyfika prac jak ruch uliczny, praca
w okresie nocnym, oznaczenia samochod6w itp. W zwi4zku z tW wnosimy o wykreSlenie
podpunktu 3 z punktu 7.2.2.1 SIWZ tymbardziej, ze podpunkty 1 i 2 punktu 7.2.2.1w spos6b
wystarczaj4cy opisuj4 wymagane i zgodne zpotrzebarrri referencje, kt6re powinien dostarczyd
uczestnik przetargu. Podpunkt 3 uwzglgdnia te wymagania w spos6b minimalny i sprzeczny z
podpunktami I i 2 dodaj4c zupelnie nie zwiqzany z przedmiotem zam6wienia warunek
eksploatacji oczyszczalni Sciek6w w dodatku o wydajnoSci okre5lonej minimalnej
wydajnoSci.

Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie warunku dot. zdolnoSci technicznej lub
zawodowej.
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