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Łoniów, 14.08.2013r. 

 

INFORMACJA  
dla Wykonawców NR 2 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów ” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania i 
modyfikuje treść SIWZ: 

   
Pytanie 1:  
Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę 
obejmującej przedmiot zamówienia. 
 
Odpowiedź: Pozwolenie na budowę w rozumieniu art. 31 ustawy nie jest wymaganym dokumentem  
opisu przedmiotu zamówienia. Pytający nie sprecyzował  celu udostępnienia tego dokumentu więc 
nie można precyzyjnie określić odmowy udostępnienia tego dokumentu dla zainteresowanych 
dokument ten będzie  udostępniony na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej. 
 
Pytanie 2:  
Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
obejmującej przedmiot zamówienia. 
 
Odpowiedź: Decyzja środowiskowa w rozumieniu art. 31 ustawy nie jest wymaganym dokumentem  
opisu przedmiotu zamówienia. Pytający nie sprecyzował  celu udostępnienia tego dokumentu więc 
nie można precyzyjnie określić odmowy udostępnienia tego dokumentu dla zainteresowanych 
dokument ten będzie  udostępniony na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej. 
 
Pytanie 3:  
Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ pisma Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach, Delegatury w Sandomierzu, znak DS./IA -4330/410/09 wraz z 
załącznikiem graficznym Określającym granice obszaru ochrony archeologicznej. 
 
Odpowiedź: Pismo ŚWKZ w rozumieniu art. 31 ustawy nie jest wymaganym dokumentem opisu 
przedmiotu zamówienia. Pytający nie sprecyzował celu udostępnienia tego dokumentu więc nie 
można precyzyjnie określić odmowy udostępnienia tego dokumentu dla zainteresowanych dokument 
ten będzie udostępniony na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 
 
Pytanie 4:  
Zgodnie z §6 ust.1 pkt.4 umowy, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej koszty nadzoru 
archeologicznego przy robotach ziemnych, natomiast zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlano-
wykonawczym przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy wykonać również wyprzedzające ratownicze 
badania archeologiczne. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy 
uwzględnić wyłącznie nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych, a ewentualne koszty 
wyprzedzających badań archeologicznych poniesie/poniósł Zamawiający. 
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Odpowiedź: § 6 ust.1 pkt.4 umowy mówi o uwzględnieniu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
nadzoru archeologicznego, który może wystąpić, a zakres określony w projekcie budowlano - 
wykonawczym nakazuje uwzględnienie wykonanie badania archeologicznego wyprzedzającego, 
który jest znany i musi być wykonany. 
 
Pytanie 5:  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci z 
zadrzewieniem, zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie 
ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego jako 
właściciela urządzeń podlegających budowie. 
 
Odpowiedź: Tak. W związku z udzieloną odpowiedzią modyfikuje się treść SIWZ przez dodanie pkt. 

25.3.6 o treści; 

25.3.6 Zamawiający zwiększy wynagrodzenie umowne w przypadku wystąpienia kolizji 

projektowanej sieci z zadrzewieniem, zgodnie z art. 83. ust. 1. i art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji 

zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokryje  opłaty administracyjne tytułem 

wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego jako właściciela urządzeń podlegających 

budowie. 

Pytanie 6:  
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni PP DN1000 na betonowe? W sposób znaczący obniży to 
koszty inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
STWiORB precyzuje standardy materiałowe 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury PE RC z wkładką miedzianą na rurę o tych samych 
parametrach bez wkładki i zastosowanie foliowej taśmy oznacznikowej z wkładką lokalizacyjną? 
 
Odpowiedź: 
STWiORB precyzuje standardy materiałowe 
 
 
Pytanie 7:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury PE RC z wkładką miedzianą na rurę o tych samych 
parametrach bez wkładki i zastosowanie foliowej taśmy oznacznikowej z wkładką lokalizacyjną? 
 
Odpowiedź: 
STWiORB precyzuje standardy materiałowe 
 
Pytanie 8:  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni PP producenta specjalizującego się tylko w produkcji 
studni kanalizacyjnych, również tych z kulistym dnem służących do wytracania energii, posiadającego 
wszelkie atesty i deklaracje dopuszczające materiał budowlany do użytku oraz rur innego producenta? 
Kielichy, bose króćce oraz uszczelki w takich studniach są znormalizowane, co daje gwarancję szczelności 
kanalizacji w połączeniu z rurami innego producenta. 
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Odpowiedź: 
STWiORB precyzuje standardy materiałowe 
 
Pytanie 9:  
Proszę o sprecyzowanie rodzaju rur, którego należy uwzględnić w wycenie gdyż kosztorys mówi o rurze 
PVC z wydłużonym kielichem i uszczelką typu SEWER-LOCK, natomiast STWiORB mówi o rurze z krótkim 
kielichem i wcześniej wspomnianą uszczelką.  
 
Odpowiedź: 
STWiORB precyzuje standardy materiałowe 
 
Pytanie 10: 
Kosztorys inwestorski przewiduje zakup, dostawę i montaż 23 szt. przydomowych pompowni ścieków dla 
zadania I oraz 15 dla zadania II. Z załączonych w dokumentacji projektowej tabeli wynika, że miejscowości 
Jasienica jest ich 11 natomiast w Świniarach Starych i Świniarach Nowych Łącznie 42. Ile przepompowni 
należy przyjąć do wyceny? 
  
Odpowiedź: 
Różnica wynika z wymuszonego wcześniejszą budową podziału inwestycji na zadania. Należy 
przyjąć tyle ile w przedmiarze. 
 
Pytanie 11:  
W Umowie pkt. 3 znajduje się zapis: „ Szczegółowy zakres robót określa PB, PW, STWiORB, przedmiary 
robót oraz zapisy SIWZ zwanych dalej dokumentacja”. Zakres PW jest dużo większy niż ten w ogłoszeniu 
przetargu, SIWZ  i załączonych kosztorysach. Prosimy o potwierdzenie , że zakresem obowiązującym do 
wyceny jest ten zawarty w SIWZ i ogłoszeniu.  
 
Odpowiedź:  
Obowiązujący zakres określa SIWZ i ogłoszenie. 
 
Pytanie 12:  
Przedmiotem zamówienia objęte jest „dokończenie zadania nr 1 dla miejscowości Świniary Nowe i zad nr 2 
dla miejscowości Świniary Nowe,  Świniary Stare i  Jasienica” . Prosimy o sprecyzowanie jaki dokładnie 
zakres robót został wykonany na zad nr 1  oraz o dokładny wykaz studni i odcinków dla obu objętych 
przetargiem zadań. 
 
Odpowiedź:  
Określony w zamówieniu zakres robót uwzględnia prace wykonane wcześniej. Nie ma potrzeby tego 
precyzowania. 
 
Pytanie 13:  
Wg opisanego w SIWZ zakresu realizacji robót pkt 3.4 zadanie 1: należy min. zdemontować istniejący kanał 
fi 250 = 164,14m oraz istniejące studnie fi 1000=7szt bez odbudowy tego kanału i studni. Natomiast wg 
załączonego do SIWZ przedmiaru robót należy oprócz demontażu w/w kanału odbudować ten kanał i 
studnie (pozycje kosztorysowe 9.1 – 9.4). Roboty te nie zostały zbilansowane do ilości robót montażowych 
(6310,01 mb kanału i 245 szt. studni). Prosimy o odpowiedź na Pytanie, czy zakres robót objęty działem 9 
przedmiaru robót Zadanie 1 wchodzi w zakres przetargu i czy należy go wycenić w ofercie ? 
 
Odpowiedź:  
Należy wycenić rozbiórkę i odbudowę kanału na dł 164,14 m. wraz ze studniami. 
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Pytanie 14:  
Wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót dla zadania 2 kanalizacja sanitarna należy wykonać mi. 
przyłącza kwalifikowane ujęte w rozdziałach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Natomiast wg opisu 
zakresu realizacji robót SIWZ pkt. 3.4. Zadanie 2, zakres tych robót nie został zbilansowany do ilości robót 
montażowych ( 2280,14 mb - kanalizacji ciśnieniowej, 3064 m przyłączy oraz 456 studni). Prosimy o 
odpowiedź na Pytaniee, czy zakres robót objęty działami 9-18 przedmiaru robót Zadanie 2 wchodzi w zakres 
przetargu i czy należy go wycenić w ofercie ? 
 
Odpowiedź:  
Zakres określony w kosztorysie dz. 9 – 18 należy wycenić w ofercie. 
 
Pytanie 15:  
W pkt. 14.3 Opisu Technicznego, zatytułowanym „Zasilanie w energię elektryczną przydomowych 
przepompowni ścieków” mowa jest o tym, iż  „ W zależności od istniejącego zasilania gospodarstwa 1-no lub 
3 fazowego należy dobrać przepompownie z silnikiem 1-no lub 3 fazowym oraz wykonać obwód zasilający 
odpowiedni do istniejącej  instalacji”.  
W związku z powyższym, prosimy o określenie liczby gospodarstw wyposażonych w instalacje elektryczne 
1-no fazowe i liczby gospodarstw wyposażonych w instalacje elektryczne 3- fazowe, dla których 
przewidziano zakup przepompowni przydomowych. 
 
Odpowiedź:  
Ponieważ projekt był wykonywany w 2009 roku i nastąpiły zmiany Wykonawca przed zamówieniem 
pompowni przydomowych musi zweryfikować rzeczywistą ich ilość z zasilaniem 3 fazowym i 1 
fazowym. 
 
Pytanie 16:  
W pkt. 15.1 Opisu Technicznego, zatytułowanym „Ogólny opis pompowni” zawarto informację, iż 
przepompownie sieciowe mają być wyposażone m.in. w system monitoringu SPR-GSM. Prosimy o 
określenie, czy obecnie eksploatowane przepompownie sieciowe wyposażone są we wspomniany system 
monitoringu. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że koszt wpięcia montowanych w ramach zadania 
przepompowni w istniejący system monitoringu ponosi Zamawiający. W przypadku konieczności 
uwzględnienia w wycenie Wykonawcy kosztów wpięcia nowych przepompowni, prosimy o podanie 
dostawcy/producenta funkcjonującego już systemu. 
 
Odpowiedź:  
Obecnie nie ma eksploatowanych  przepompowni sieciowych. 
 
Pytanie 17:  

W załączonych do SIWZ dokumentach, stanowiących jej integralną część, mowa jest m.in. o 

przepompowniach sieciowych o następujących oznaczeniach: P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8. Prosimy o 

potwierdzenie, że w zakres zadania inwestycyjnego wchodzi wyłącznie montaż przepompowni sieciowych o 

oznaczeniach P1, P2, P3; 

Odpowiedź:  
Obecnie wykonywane zadania obejmują pompownie P1, P2, P3 
 
 
Pytanie 18: 

Na str. 2 SIWZ w pkt. 3.4., zatytułowanym „Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia”, Zamawiający zawarł informację, iż w przypadku Zadania 1 „W zakres robót budowlanych 

wchodzi budowa pompowni sieciowej (dokończenie w branżach elektrycznych i wykończeniowych) …”. 
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Prosimy o sprecyzowanie, jakie konkretnie roboty branży elektrycznej i wykończeniowej Zamawiający ma na 

myśli. 

Odpowiedź: W zakresie przepompowni P1 zostało wykonane; zbiornik żelbetowy, ogrodzenie, 
zasilanie w energie elktryczną do szafki złączowo-pomiarowej, słup oświetleni wraz z lampą. 
Pozostały zakres należy skalkulować w ofercie. 
 
Pytanie 19:  

Zważywszy na stopień skomplikowania planowanej inwestycji i konieczność szczegółowego wyjaśnienia 

wielu niejasności powstałych po analizie dokumentacji przetargowej, prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert z 19.08.2013r. na 26.08.2013r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje pkt. 19.4, 20.1 i 21.1 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert 
dotychczasowy termin zmienia się na 23.08.2013 r. godzina składania to 10:00, a otwarcia 10:15. 
 
 
Pytanie 20:  
Zgodnie z pkt. 9.2.1.2. siwz Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykazu wykonanych robót 

budowlanych a niewykonanych i wykonanych nienależycie. Wykonawca wnioskuje o wskazanie według 

jakich zasad Zamawiający będzie oceniał nienależyte wykonanie umowy. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki 

sposób Zamawiający będzie weryfikował, co będzie decydowało o uznaniu przez Zamawiającego danego 

Wykonawcy za nierzetelnego?. Wiedza taka jest niezbędna z punktu widzenia Wykonawcy, który musi 

wskazać takie roboty w przedmiotowym wykazie. Brak ujednolicenia przez Zamawiającego „definicji” robót 

niewykonanych lub nienależycie wykonanych powoduje, iż każdy z Wykonawców będzie inaczej pojmował 

roboty budowlane wykonane nienależycie lub niewykonane. W związku z tym każdy z Wykonawców w 

ramach tego samego pojęcia może wskazać „różne” nienależycie wykonane zamówienia i  indywidualnie 

traktować pojęcie „nienależytego wykonania”. Ponadto wskazujemy, iż odnośnie sposobu, w jaki należy 

weryfikować nienależyte wykonanie zamówienia wypowiedział się ETS w wyroku w sprawie C-465/11. W 

powyższym wyroku ETS wskazywał, iż wykluczenie Wykonawcy jest możliwe, jeśli Wykonawca jest winny 

poważnego wykroczenia zawodowego. Takie wykroczenie obejmuje również niewykonanie lub niewłaściwe 

wykonanie zamówienia, o ile nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zamówienia było wynikiem 

zamierzonego działania lub stosunkowo poważnego niedbalstwa ze strony danego Wykonawcy. Należy 

podkreślić, iż jeśli Zamawiający uzna Wykonawcę za nierzetelnego to Wykonawca ten będzie podlegał 

wykluczeniu z postępowania, a zatem aktualny pozostaje przywołany powyżej wyrok. Należy wskazać 

ponadto, iż w świetle przywołanego powyżej wyroku ustawodawcy krajowi nie mogą wprowadzać własnych 

uregulowań, odmiennych od unijnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy dotyczących cech zawodowych 

Wykonawców (akapit 38. i 39. Wyroku) 
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Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy wskazać, że przywołane tezy z wyroku odnoszą się do 

innego stanu prawnego i faktycznego, który reguluje sporną kwestię zapisaną w art. 24 ust. 1a 

ustawy i nie odnosi się do nowego uregulowania wprowadzonego do porządku prawnego art. 22 ust. 

5 ustawy od 20.02.2013 r. czym innym jest ocena jednego konkretnego zdarzenia, a czym innym jest 

badania rzetelności wykonawcy na przestrzeniu ostatnich pięciu lat działalności. 

Odnosząc się do „prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował i co będzie 

decydowało o uznaniu przez Zamawiającego danego Wykonawcy za nierzetelnego” informuję, że 

każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie i decydujący wpływ będą miały; Inwestor na rzecz 

którego była wykonywana inwestycja, naliczone kary umowne oraz dowody przedstawione przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie 21: 
W par. 15 ust.5 Umowy zapisano, ze jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki 

nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad i braków. Prosimy o 

potwierdzenie, iż powyższe dotyczy wad istotnych i uniemożliwiających użytkowanie. Natomiast w 

przypadku wystąpienia wad nieistotnych i niewpływających na użytkowanie Zamawiający dokona odbioru i 

wyznaczy odpowiedni  termin na usunięcie ewentualnych wad. Należy nadmienić, iż zastrzeganie odbiorów 

bezusterkowych jest sprzeczne z doktryna i orzecznictwem w tym zakresie.  

  
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 22:  

Wzór umowy zakłada, iż kary umowne obciążające Wykonawcę liczone maja być za opóźnienia. To 

powoduje, że zatracony został przewidziany przez ustawodawcę ich odszkodowawczy  charakter. 

Założeniem jest bowiem, aby kary były naliczane za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem 

Wykonawcy, a jedynym wyłomem od kodeksowej konstrukcji szkody podlegającej naprawieniu jest z góry 

założona wysokość odszkodowania. Uprawniony nie musi więc wykazywać wysokości szkody.     

Stąd prosimy o zastąpienie „opóźnienia”- „zwłoką” . Tylko bowiem taka konstrukcja zapewni, iż Wykonawca 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za okoliczności niezawinione przez niego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający musi pamiętać, że nadrzędnym celem 
zapisanych kar umownych jest właściwe zabezpieczenie interesu posiadanych środków publicznych, 
a zapisane kary mają w pierwszej kolejności odnosić skutek prewencyjny natomiast proponowana 
zmiana cel ten by zachwiała. 
 
Pytanie 23:  

Umowa nie zakłada ograniczenia w naliczaniu kar umownych , co w skrajnej sytuacji może doprowadzić do 

wyliczenia nierealistycznych kar. Prosimy zatem  o wprowadzenie do umowy ograniczenia kar umownych 

np. 10 % 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, uzasadnienie jak w odpowiedzi na pytanie powyżej. 
 


