Częstochowa, dn. 19 marca 2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: „ Obsługa,
utrzymanie, konserwacja, naprawy doraźne i remonty bieżące szaletów miejskich na
terenie miasta Częstochowy” (Zadanie A).
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017158/01
Numer ogłoszenia o zmianie powyższego ogłoszenia: 2021/BZP 00017169/01.

Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [dalej ustawa
Pzp] Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Po przeprowadzone w dniu 18 03 2021 r. wizji lokalnej w szaletach miejskich
stwierdzamy iż szalet na PL Daszyńskiego jest niesprawny tj. popękana instalacja
hydrauliczna i nie wiadomo co z elektroniką która steruje pracę elektrozaworów
stwierdzić będzie można po podłączeniu szaletu do mediów . Niepewny jest też stan
innych szaletów gdzie stwierdzona sprawność będzie po uruchomieniu szaletów.
Pytanie nasze jest kto pokryje koszty awarii stwierdzonych po uruchomieniu szaletów,
uruchomienia i doprowadzenie obiektów do pełnej sprawności.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokona na własną rękę usunięcia awarii stwierdzonej
podczas wizji lokalnej w dniu 18 marca 2021 r. w szalecie przy Pl. Daszyńskiego,
a polegającej na popękanej instalacji hydraulicznej i ewentualnej awarii elektroniki
sterującej pracą elektrozaworów. W konsekwencji Zamawiający pokryje koszty
usunięcia powyższych awarii oraz doprowadzenia obiektu przy Pl. Daszyńskiego do
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pełnej sprawności. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt w stanie zdatnym do
normalnej eksploatacji.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w pozostałych obiektach nie stwierdzono
żadnych awarii, które miałyby wpływ na ich sprawność.
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