Rzeszów, 08.01.2021 r.
RZ.ROZ.2810.134.1.2020

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawa kolektorów tłocznych
przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów
Sandomierski”, znak RZ.ROZ.2810.134.2020.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), bez ujawniania źródła zapytania
I.

Udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania:

Pytanie nr 1:
„Prosimy o potwierdzenie, że w przepompowni zastosowane są pompy Typ-50-P-17 o wydajności 1850m3/h,
każda o mocy 50kW, których maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 17m słupa wody (0,17 MPa)”.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający potwierdza, że w przepompowni w chwili obecnej zastosowane są pompy
Typ-50-P-17 o wydajności 1850m3/h, każda o mocy 50kW, których maksymalna wysokość podnoszenia wynosi
17m słupa wody (0,17 MPa)”.
Pytanie nr 2:
„Prosimy o potwierdzenie, ze do wykonania renowacji rurociągu dn500mm musi zostać zastosowany materiał
dostosowany do ciśnienia roboczego pompy (prowadzanie wymogu odporności na ciśnienie rękawa
przekraczającego 1,0 MPa w sytuacji, kiedy maksymalne robocze pompy wynosi 0,17 MPa powoduje kilkukrotne
zwiększenie kosztów materiału oraz znacząco ogranicza konkurencję)”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż nie potwierdza, że do wykonania renowacji rurociągu DN500 ma być zastosowany
materiał dostosowany do ciśnienia roboczego obecnie zainstalowanych pomp.
Pytanie nr 3:
„W związku z pytaniami 1 oraz 2 prosimy o dopuszczenie do wykonania renowacji rękaw filcowy nasączony żywicą
termoutwardzalną, którego parametry są dostosowane do charakterystyki zainstalowanych pomp (min. ciśnienia
roboczego na poziomie 0,17 MPa). Rękawy filcowe są powszechnie stosowane do renowacji przewodów
ciśnieniowych oraz grawitacyjnych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuję, iż zarówno materiał do renowacji rurociągu jak i armatura przewidziana do wymiany ma
spełniać wymogi ciśnienia PN 1,0 MPa, uwzględniające zastosowanie w przyszłości pomp o kilkukrotnie wyższej
maksymalnej wysokości podnoszenia (przewidziana modernizacja przepompowni). W związku z powyższym nie
dopuszczamy do wykonania renowacji rękawa filcowego nasączonego żywicą termoutwardzalną, którego
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parametry są dostosowane do charakterystyki zainstalowanych pomp (min. ciśnienia roboczego na poziomie 0,17
MPa).
Pytanie nr 4:
„W przypadku dopuszczenia technologii utwardzania rękawa spełniającej wymagania materiałowe określone w
punkcie 14 jako równoważnej prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej i zawodowej pkt. VII.1A) SIWZ ORAZ pkt. III.1.3) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU poprzez: W celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi wykazać Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji
rurociągów tłocznych o średnicach min. DN500 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą
bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókniny poliestrowej nasączonego żywicą epoksydową. W
przeciwnym wypadku, skoro wskazana technologia ma charakter równoważny i pozwoli osiągnąć zamierzony
przez Zamawiającego cel, to brak wprowadzenia zmiany stanowić będzie o naruszeniu przez Zamawiającego
zasady uczciwej konkurencji i poczytywane będzie jako ograniczanie wykonawcom dostępu do udziału w
postępowaniu”
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że:
1) Zmienia się pkt VII.2A)- zdanie pierwsze SIWZ, które otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów
tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą
bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą
poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową.
2) Zmienia się Pkt XI.1.2) SIWZ- który otrzymuje brzmienie:
Ocena oferty w zakresie kryterium: „Doświadczenie kierownika robót” („Dk”)
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Ocenie podlegać będzie liczba wykazanych, zakończonych zamówień polegających na wykonaniu robót
polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości
pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego
lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową, dla
których osoba wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika
robot, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą tabelą:
Poziom spełnienia przez wykonawcę wymogów kryterium

Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem,
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy
lub kierownik robót na zakończonym 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu robót
polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min.
DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii
rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą
poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową
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Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem,
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy
lub kierownik robót na zakończonych 2 zamówieniach polegających na wykonaniu robót
polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min.
DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii
rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą
poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową
Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem,
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy
lub kierownik robót na zakończonych 3 lub 4 zamówieniach polegających na wykonaniu
robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach
min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w
technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego
żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową
Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem,
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy
lub kierownik robót na zakończonych 5 lub więcej zamówieniach polegających na
wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o
średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą
bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej
nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową
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Zamawiający oceni spełnienie kryterium na podstawie oświadczenia zawartego w pkt 5 „Formularza
oferty”.
Oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów, jeżeli Wykonawca w pkt 5 „Formularza oferty” wskaże kierownika
robót, równocześnie nie wykazując wykonania żadnych zamówień polegających na wykonaniu robót
polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych, dla których osoba wskazana w pkt 5
„Formularza oferty” pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robot, w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy, który w pkt 5 „Formularza oferty” nie wskaże osoby, która wykazuje się
doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy
lub kierownik robót na zakończonym zamówieniu, polegającym na wykonaniu robót polegających na
renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2)
ustawy P.z.p.
Tabela zawarta w pkt 5 „Formularza oferty” nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy –
pzp.
Osoba, wskazana w pkt. 5 „Formularza oferty” musi zostać skierowana przez Wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia jako kierownik robót, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy zgodnie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów
3) W związku z powyższym Anuluje się „Wzór formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
zamieszczony przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 20.11.2020 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „Wzór
formularza oferty-zmieniony”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Pytanie nr 5:
„Zamawiający wskazał na konieczność naprawy „(… )metodą bez wykopową w technologii rękawa CIPP z włókna
szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrowa lub winyloestrową utwardzana promieniami
UV, parą lub wodą. Parametry rękawa: DN 500 o gr. ścianki nie mniejszej niż 15mm (…)” Wskazanie minimalnej
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grubości rękawa stanowić może ograniczenie wykonawcom możliwość wystartowania w przetargu, a co za tym
idzie może naruszać zasady uczciwej konkurencji. Wnosimy o zmianę zapisu na „DN 500 o gr. ścianki nie mniejszej
niż 15mm. Zamawiający dopuszcza jako równoważny rękaw o innej grubości ścianki przy zachowaniu pozostałych
parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Dobór grubości rękawa powinien być potwierdzony
stosownymi obliczeniami wytrzymałościowymi.”
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający dopuszcza jako równoważny rękaw o innej
grubości ścianki przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Dobór
grubości rękawa powinien być potwierdzony stosownymi obliczeniami wytrzymałościowymi.
W związku z powyższych anuluje się Załącznik Nr 3 do SIWZ „Dokumentacja techniczna” i w jego miejsce
wprowadza się nowy Załącznik nr 3 do „Dokumentacja techniczna”- zmieniona, który zostaje dołączany do
niniejszego pisma.
Pytanie nr 6:
Działając w imieniu Aarsleff sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem złożenia oferty w w/w
postępowaniu, w związku z wystąpieniem zdarzenia siły wyższej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu
składania ofert o co najmniej 14 dni, czyli o czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty, w tym w
szczególności przeprowadzenia wizji lokalnej i zebrania niezbędnych informacji o zakresie i miejscu prowadzenia
robót
przewidzianych
w
ramach
niniejszego
postępowania.
Wyjaśniamy, iż w związku z obecną sytuacją spowodowaną wystąpieniem stanu epidemii wywołanego
zakażeniami wirusa SARS-COV-2, tj. licznymi obostrzeniami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności
gospodarczej (m.in. obowiązkowa kwarantanna pracowników, trudności w przemieszczaniu się) znaczenie
utrudniona
jest
możliwość
rzetelnego
przygotowania
oferty.
Nadto, wobec wprowadzenia w dniach 28.12.2020 - 17.01.2021 stanu tzw. kwarantanny narodowej, który
skutkować będzie dodatkowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu zarówno urzędów administracji publicznej jaki
i producentów materiałów, oraz w zakresie przemieszczania się, a także zgromadzenia się, zebranie potrzebnych
informacji i materiałów, wycena przedmiotu zamówienia, a dalej przygotowanie oferty będzie bardzo
utrudnione,
co
stanowić
może
naruszenie
zasady
uczciwej
konkurencji.
W szczególności, że w niniejszej sprawie koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych
informacji o zakresie i miejscu prowadzenia robót przewidzianych w ramach niniejszego postępowania.
Z treści przepisów wynika bowiem, że wprowadzone zostały znaczne restrykcje dotyczące możliwości
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
czy
choćby
odbycia
podróży
służbowej.
Istnieje nadto znaczne prawdopodobieństwo, że projektowane restrykcje mogą zostać zaostrzone. W
szczególności z uwagi na pojawienie się nowej mutacji wirusa na terenie Wielkiej Brytanii.
Wobec powyższego wskazać należy, że jest to niewątpliwie zdarzenie o charakterze siły wyższej. Żadna ze Stron
Umowy nie jest bowiem w stanie przewidzieć jaki będzie ostateczny kształt wskazanych przepisów prawa. Żadna
ze Stron, a w szczególności Wykonawca, nie ma najmniejszego wpływu na treść tychże przepisów prawa.
Wprowadzenie natomiast tzw. kwarantanny narodowej bezwzględnie będzie miało wpływ na możliwość
dokonania wizji lokalnej czy pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty, w szczególności w
zakresie
terminu
realizacji
Zadania.
Z powyższych powodów zwracamy się do Państwa z wnioskiem, jak na wstępie, przesunięcie terminu składania
ofert o co najmniej 14 dni, czyli o czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty.
ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że zmienia się:

1) Punkt XV.A.1) SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu
25.01.2021 r. o godz. 10:00”.

2) Punkt XV.B. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola.
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II. Dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
1. Zmienia się § 11 w załączniku Nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową
wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.
2. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc
od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji wykonania przelewu przez Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie
elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją
niniejszej Umowy.
5. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur
elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy
Zamawiającego: ……………………………………………….*
*Treść ustępu zostanie uzupełniona na etapie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
6. Faktury oprócz danych Nabywcy tj.
Nabywca
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
NIP 5272825616
obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.
Odbiorca/miejsce dostawy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów.
7. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 5
powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
8. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej,
będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu
mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….*
*Treść ustępu zostanie uzupełniona na etapie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
9. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość
potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
11. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na
skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 5.
12. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą
elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie
od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
13. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej.
14. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur
korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
15. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod
adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
16. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.
17. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu
wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do 14 powyżej.
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18. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 5 i 8 wymaga podpisania aneksu do niniejszej
umowy.
19. Postanowienia ust. 4-18 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w
formie papierowej do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola, pod
warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 5
najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania oraz zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią
integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ- „Wzór formularza oferty-zmieniony
2. Załącznik Nr 3 do SIWZ „Dokumentacja techniczna”-zmieniona.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
1

