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[1]        PYTANIA   z  07.05. i  08.05. 2010 r.  I  ODPOWIEDZI 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Komarno 

 
Pytanie 1. 
Zgodnie z informacją Zamawiającego podaną w ogłoszeniu nr 104651-2010 z dnia 30.04.2010 r. 
(pkt. IV.4.16) Projekt ma przyznane dofinansowanie środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czyli nie jest objęte żadnym 
projektem/programem  finansowanym ze środków  Unii Europejskiej. 
Dlaczego więc Zamawiający narzuca wykonawcom wykonanie i rozliczanie wykonanych robót 
zgodnie  z  Warunkami Kontraktowymi FIDIC? 
Prosimy o zmianę treści SIWZ, poprzez wycofanie wszystkich  zapisów dotyczących  
Odpowiedź: 
Zamawiający w uzgodnieniu z Dotującym odstępuje od realizacji projektu na Warunkach 
Kontraktowych FIDIC. 
W ramach modyfikacji  treści SIWZ dopuszczonej art.38 ust.4 ustawy z 29.01.2004r. –Prawo 
zamówień publicznych wszystkie zapisy odnoszące się do Warunków Kontraktowych FIDIC tracą 
ważność .  W związku z tym:  
 

str. 3  
skreśla się pojęcie Inżyniera Kontraktu 
pojęcie „kontrakt na roboty” zastępuje się pojęciem : umowa na roboty Budowlane 
skreśla się pojęcie Warunki Kontraktowe FIDIC  
 

str. 6  
skreśla się punkt 1.3 
skreśla się punkt 3.2 
 

str. 7  
w punkcie 4 skreśla się zapis „…okres zgłaszania wad wynoszący 12 miesięcy … ” 
Ilekroć w SIWZ użyte jest sformułowanie „Świadectwo przejęcia” należy je zastąpić pojęciem „ 
Protokół odbioru końcowego robót ” 
 

str. 16  
w punkcie 13.3. skreśla się drugi wiersz  „Dane kontraktowe stanowiące Załącznik 1.1. do IDW” 
 

str. 18  
w punkcie 17.1 zmienia się termin składania ofert z 17.05.2010r. godz. 13:00, na 21.05.2010r. 
godz.13:00. Zmiana dotyczy również oznakowania oferty.     
(zgodnie z wcześniejszym Komunikatem i Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia) 
 

w punkcie 19 zmienia się termin otwarcia ofert z 17.05.2010r. godz.13:30, na 21.05.2010r. godz.13:30 
 

w punkcie  23.6 w drugim wierszu pojęcie „Kontrakt na roboty” zastępuje się pojęciem Umowa na roboty 
budowlane  
 

str. 24  
w punkcie 32.3. d)  w ostatnim wierszu skreśla się   „…, o którym mowa w e).” 
 

w punkcie 32.5 pojęcie „Kontrakt na roboty” zastępuje się pojęciem Umowa na roboty Budowlane 
 

str. 25   
w punkcie 35.3. w drugim wierszu słowo „Inżynier Kontraktu” zastępuje się wyrazem Zamawiający. 
Drugie zdanie skreśla się  w całości. 
 

str. 26  
punkt 36. W tabeli skreśla się  pozycję  2  „ Załączniki Nr 1.1.” 
 

str. 27  
w punkcie 3.6) pojęcie „Kontrakt na roboty”  zastępuje się pojęciem Umowa na roboty budowlane 
str. 28  
w punkcie 3.7) skreśla się dotychczasowy zapis i nadaje nowe brzmienie: 
wymagany termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego umowy – 16 miesięcy od daty 
rozpoczęcia robót  lecz nie dłużej niż do  30.09.2011r.  
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w punkcie 3.9) skreśla się dotychczasowy zapis i nadaje nowe brzmienie: 
Na zrealizowany przedmiot umowy udzielam(my) 60 miesięcy gwarancji jakości, zgodnie z kartą 
gwarancyjną stanowiącą załącznik do Projektu umowy. 
Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od następnego dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru robót. 
Okres rękojmi za wady fizyczne- w wysokości 12 miesięcy rozpoczyna swój bieg od dnia 
następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.  
 

str. 30 
skreśla się w całości Załącznik 1.1. Dane kontraktowe. 
 

str.42 
w Załączniku Nr 7 pod nazwą PODMIOT – w tabelce w kol.2 i kol.3 zmienia się wyraz we wszystkich 
odmianach z  „wykonawca(y)” na  podmiot(y). 
 

str.43 
analogicznie w tabeli PODPISY – użyte wyrazy we wszystkich odmianach „wykonawca(y)” na podmiot(y). 
 

od str. 44  do  str. 79 z 79  
zapisy skreśla się w całości.  
 
Pytanie 2. 
Zarówno Dokumentacja projektowa  jak również decyzje, uzgodnienia, pozwolenia datowane są 
2004 r., prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada aktualne dokumenty formalno – prawno ? 
Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie powyższych na stronie internetowej. 
Odpowiedź: 
Pozwolenie na budowę jest aktualne, natomiast Gmina jest w trakcie aktualizacji uzgodnień. 
Do ustalenia kwoty ryczałtowej należy przyjąć warunki/wytyczne z uzgodnień dołączonych do 
materiałów przetargowych.  
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający posiada Decyzję Środowiskową ? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie jej na 
stronie internetowej Urzędu. 
Odpowiedź: 
W tym przypadku - nie jest wymagana. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji branży drogowej. 
Odpowiedź: 
Nie ma oddzielnego opracowania branży drogowej. 
 
Pytanie 5. 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych  przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych                         i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. 
Przygotowana przez Zamawiającego Dokumentacja przetargowa nie spełnia tego warunku m.in. w 
odniesieniu do „Tabeli elementów ryczałtowych”. 
Prosimy o precyzyjne opisanie i określenie rodzaju i ilości robót  będących przedmiotem 
zamówienia, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy p. z .p.  
Odpowiedź: 
skreśla się w całości dotychczasowe brzmienie Tabeli Elementów Ryczałtowych i nadaje się nowe  
brzmienie w formie Załącznika nr 1.2. zm.  
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Pytanie 6. 
Uważamy że przedmiot zamówienia został opisany w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 
ponieważ dla każdego z oferentów na  „1 komplet”  wykonania będzie wchodziła różna ilość 
jednostek, zatem prosimy o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót, co stworzy równe 
szanse oferentom w ustaleniu ostatecznej wyceny robót. 
Odpowiedź: 
skreśla się w całości dotychczasowe brzmienie Tabeli Elementów Ryczałtowych i nadaje się nowe  
brzmienie w formie Załącznika Nr 1.2. zm.  
 
Pytanie 7. 
Czy odtworzenie nawierzchni ma być prowadzona na całej szerokości jezdni i chodników, czy tylko 
w pasie wykonywania robót ? 
Odpowiedź: 
w Tabeli Elementów Ryczałtowych- Załącznik Nr 1.2. zm., w pozycji: Odtworzenie nawierzchni 
należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni – bez ostatniej warstwy ścieralnej  min.-asfaltowej gr. 
4 cm na całej szerokości jezdni – 24 684m2 . 
Wszystkie pozostałe roboty związane z odtworzeniem nawierzchni należy przyjąć tylko w pasie 
wykonywanych robót.  
 
Pytanie 8. 
Z uwagi na brak projektu budowlanego  części drogowej prosimy o podanie ( w rozbiciu na rodzaj 
nawierzchni)  jaką powierzchnię rozbiórek i odbudowania nawierzchni oferent ma przyjąć do 
wyceny. 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy posłużyć się zapisami zakresu z załączonego orientacyjnego Przedmiaru robót 
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami . 
[ uwaga: przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłączy w ilości 1 237 m - zgodnie z wcześniejszym Komunikatem              
i Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia ]  
 
Pytanie 9. 
W załączonej „Tabeli elementów ryczałtowych” w poz. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18  
Zamawiający wskazał, że oferent winien wycenić rozbiórki i odtworzenie jako „1 komplet” .           
Z uwagi na fakt iż inwestycja ma być realizowana i rozliczana zgodnie z  Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC prosimy o jednoznaczne  określenie ilości, rodzaju i  grubości warstw 
rozbieranych i odtwarzanych nawierzchni wraz z podbudowami. 
Odpowiedź: 
TER w dotychczasowym brzmieniu została skreślona w całości . 
Nową Tabelę Elementów Ryczałtowych stanowi  Załącznik Nr 1.2. zm.  
 
Pytanie 10. 
Czy odtwarzane nawierzchni z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt chodnikowych betonowych 
mają być wykonane z materiałów nowych czy z odzysku?  
Odpowiedź: 
Należy przyjąć zapisy łącznie z objaśnieniami z załączonego orientacyjnego Przedmiaru robót 
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
W przypadku braku na ten temat informacji do wyliczenia ceny umownej należy przyjąć: 
▪kostka kamienna  – odzysk w 95% 
▪kostka betonowa  – odzysk w 65% 
▪płyty chodnikowe betonowe – odzysk 0%. 
 
Pytanie 11. 
Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków wraz z opisem technologii wykonania  przejść 
metodą przewiertu przez potok Komarno.   
Odpowiedź: 
Przejścia należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami, posiłkując się orientacyjnym Przedmiarem 
robót . 
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Pytanie12. 
W której pozycji załączonej „Tabeli elementów ryczałtowych” oferent ma ująć koszty  
związane z wykonaniem przejść przez potok Komarno ? 
Odpowiedź 
TER w dotychczasowym brzmieniu została skreślona w całości . 
Nową Tabelę Elementów Ryczałtowych stanowi  Załącznik Nr 1.2. zm.  
 
Pytanie 13. 
Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku wraz z opisem wykonania przejścia przez drogę. 
W udostępnionym projekcie budowlanym zamieszczono wyłącznie karty katalogowe producenta 
płóz i manszet zamykających. 
Jednocześnie prosimy o wskazanie, w której poz. „Tabeli elementów ryczałtowych” oferent winien 
uwzględnić koszt związany z wykonaniem przejścia pod drogą? 
Odpowiedź: 
Przejścia należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami, posiłkując się orientacyjnym Przedmiarem 
robót . 
TER w dotychczasowym brzmieniu została skreślona w całości . 
                                                                                                        
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający wymaga dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów ? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
 
 
                                                                                                               Wójt Gminy  
                                                                                                    /-/ Jerzy Grygorcewicz                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


