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WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

 

Bełchatów, dnia  16.05.2013 r.  

 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Budowę podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie.”  Nr  JRP.PP.ZP-1/2013 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 

2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły 

następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  

 

Pytanie 1: „Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na stanowisko Kierownika Budowy  

i Kierownika Kontraktu Wykonawca przedstawił jedną osobę, spełniające wymagania 

przewidziane dla obu funkcji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Kierownika Budowy i Przedstawiciela 

Wykonawcy pod warunkiem łącznego spełniania wymagań przewidzianych dla obu 

stanowisk. 

 

Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuszcza opracowanie projektu przyłączy lub/i instalacji 

przez jednego projektanta przy udziale innych członków zespołu autorskiego” 

 

Odpowiedź: 

Kwestia sposobu i metod opracowywania projektów nie leży po stronie Zamawiającego. 

Jednocześnie podkreślamy, iż warunek udziału w postępowaniu, opisany w punkcie  

8.2 lit. d IDW nie ulega zmianie. 

 

Pytanie 3: „Czy zamawiający zmieni termin zakończenia opracowania projektu 115 

przyłączy lub/i instalacji kanalizacyjnej. 

- Wymagany termin wyznaczony na dzień 31.08.2013 jest terminem nierealnym z powodu 

konieczności : 

-wykonania i zarejestrowania map d/c projektowych-(okres co najmniej 2 miesięcy) 

- wykonania projektu z uzgodnieniem lokalizacji-(okres co najmniej 1,5 miesiąca) 

- uzgodnienie projektu w ZUDP - co najmniej 1 miesiąc (biorąc pod uwagę terminy 

posiedzenia ZUDP). 
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Zatem realny termin wykonania opracowania to 4,5 miesiąca tj. do 31 października 2013 

roku.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla 115 

podłączeń do dnia 30.09.2013r. 

 

Pytanie 4: „Czy zamawiający z powodu dłuższej procedury opracowania dokumentacji 

projektowej dla 115 podłączeń zmieni termin wykonania robót budowlanych i dokumentacji 

powykonawczej dla 115 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z dnia 

31.12.2013r do dnia 30.04.2014r.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, termin zakończenia zadania pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 5: „Czy biorąc pod uwagę powyższe zamawiający zmieni termin składania ofert.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 22.05.2013r. do godz. 12:45. 

Otwarcie ofert: 22.05.2013r. godz. 13:00. 

 

Pytanie 6:  „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu opracowania dokumentacji 

projektowej dla 115 podłączeń, ponieważ termin wymagany  - do 31 sierpnia 2013 r. jest 

terminem nierealnym z uwagi na to, iż cały proces opracowania kompletu dokumentacji 

projektowej dla 115 podłączeń wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi  

i uzgodnieniami może trwać ok. 4-5 miesięcy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla 115 

podłączeń do dnia 30.09.2013r. 

      

Pytanie 7:  W razie konieczności zaprojektowania i wykonania przydomowej 

przepompowni ścieków Zamawiający powinien wystąpić do PGE o wydanie warunków 

zasilania. Do czasu wydania warunków i wykonania złącza przez PGE pompownia nie 

będzie mogła być eksploatowana. Czy Zamawiający wyłączy z odbioru taki przypadek? Czy 

Zamawiający widzi inne rozwiązanie tego problemu? 

  

Odpowiedź: 

Jeśli wystąpi konieczność wykonania przepompowni, Zamawiający dokona jej odbioru bez 

zasilania. 

 

 

                                 Podpisał: 

               Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny – mgr Edward Olszewski 

             Wiceprezes Zarządu Dyrektor Naczelny – mgr inż. Ryszard Błażejewski 
 

 
 
 


