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Obrazów, dnia 29.03.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania 

oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 
Pytanie 1 

SIWZ punkt 9.4.2 warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

• jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której 

wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków 

i/lub kanalizacji sanitarnej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 
lub 

• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ 

przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej 
oraz wykonał 

• jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją 

oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej 
Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 000 000,00 zł brutto. 

Czy zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent wykonał: 

-  jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową oczyszczalni 

ścieków, wodociągu i kanalizacji sanitarnej, oraz wykonał 

-  jedną dokumentację projektową związaną z budową kanalizacji deszczowej, 

przy czym łączna wartość robót i usług projektowych przekracza kwotę 1 000 000,00 zł brutto? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po 

modyfikacji otrzymuje brzmienie:   

a) wykonanych robót i usług 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed 

upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie 

wykonał: 

 jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj  

w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ 

przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 
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lub 

 jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane  

z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub 

kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 

oraz wykonał 

 jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową/ 

przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej  

Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 000 000,00 zł 

brutto. 

 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały 
wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający widzi możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji ze względu na, iż zgodnie z 

procederami okres projektowania (Dokumentacja Projektowa, Uzgodnienia, Decyzja pozwolenia wodno – 

prawnego, Decyzja pozwolenia na budowę) zakończony zostanie najwcześniej w IV kwartale 2019, co 

spowoduje wykołowywanie robót w okresie zimowym. Proponujemy przedłużenie terminu do 31.12.2020 

Odpowiedź 

Termin zakończenia robót budowlanych (wraz z  uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie) do 30.09.2020 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający jest właścicielem działki przewidzianej pod budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków? 

A jeżeli nie, czy dysponuje oświadczeniem o prawie do dysponowania terenu?  

Odpowiedź 

Zamawiający jest właścicielem działki na której planowane jest usytuowanie oczyszczalni kontenerowej. 

 

Pytanie 4 

Po czyjej stronie leży koszt wykonania przyłącza energetycznego zasilającego kontenerową oczyszczalnie 

ścieków? 

Odpowiedź 

Wykonania przyłącza leży po stronie Wykonawcy robót. 

Po stronie wykonawcy należy również wykonanie przyłączy do przepompowni ścieków.  

 

Pytanie 5 

Czy teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu? 

Odpowiedź 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający posiada informację, czy odtworzenia nawierzchni należy wykonać jedynie na szerokości 

przekopów, czy należy wykonywać warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni? 

Odpowiedź 

Na wykonanie prac w pasach dróg gminnych oraz powiatowych będą wydawane przez zarządcę drogi 

decyzje lokalizacyjne. Z uwagi na fakt, że część inwestycji  będzie prowadzone w pasach dróg powiatowych 

Zamawiający nie posiada wiedzy, na czym będą polegać roboty odtworzeniowe pasa drogowego. Warunki 

dotyczące odtworzenia nawierzchni będą określone w wydanych decyzjach. Na drogach gminnych 
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będących własnością Gminy Obrazów należy odtworzyć zajęte nawierzchnie do stanu przed rozpoczęciem 

robót.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający będzie wymagał budowy osobnej studni rewizyjnej (na głównym kanale) dla każdej 

posesji? 

Odpowiedź 

Nie będzie wymagał budowy studni rewizyjnej (na głównym kanale) dla każdej posesji. 
Oczekiwaniem Zamawiającego jest wykonywanie włączeń przykanalików poprzez studnię a nie poprzez 
trójnik dla każdej posesji w celu zapewnienia łatwości eksploatacji. 
 

Pytanie 8 

Czy odcinki przyłączy zlokalizowane w pasach drogowych należy wykonać bez względu na decyzję 

właściciela posesji o pokryciu kosztów? 

Odpowiedź 

Przyłącza należy wykonać do granic pasa drogowego bez względu na decyzję właściciela posesji  

 

Pytanie 9 

Czy wszystkie przyłącza powinny znaleźć się w dokumentacji projektowej objętej decyzją pozwolenia na 

budowę? 

Odpowiedź 

Wszystkie przyłącza powinny się znaleźć w dokumentacji technicznej objętej decyzją pozwolenia na 

budowę  

 

Pytanie 10 

W przypadku wykonania przyłącza do posesji czy właściciel danej nieruchomości pokrywa koszt przyłącza 

od studni rewizyjnej czy jedynie od granicy posesji? 

Odpowiedź 

Właściciel nieruchomości koszt przyłącza od studni rewizyjnej. 

 

Pytanie 11 

 
Odpowiedź 

Zamawiający na dzień ogłaszania przetargu nie dysponuje siecią monitoringu pompowni ścieków.  Wobec 

powyższego należy przyjąć że projektowany system monitoringu musi odbywać się w  czasie 

rzeczywistym na zasadzie stałego, bezkolizyjnego dostępu obiektów (pompowni) do kanałów transmisji 

danych. Informacje o stanach obiektów mają być przesyłane za pomocą dwukierunkowej pakietowej 

transmisji danych do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie 

komputera. Stacja monitorująca może być zainstalowana w budynku ZGK w Obrazowie. W celu ochrony 

przesyłanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiędzy obiektami powinna odbywać się 

bezpośrednio pomiędzy obiektem monitorowanym a stacją dyspozytorską. 

 

Pytanie 12 

Czy ze względu na ukształtowanie terenu i warunki gruntowo- wodne Zamawiający wyrazi zgodę na 

wykonanie kanalizacji ciśnieniowej lub podciśnieniowej dla całej miejscowości? 

Odpowiedz 
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Zamawiający w pk 1.3,1 PFU przewidział montaż pompowni sieciowe o głębokości                            do ok. 

6m.  W pkt 2.1.3.2 PFU zostały określone parametry techniczne pompowni. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia kanalizacji w jezdni i w pasie drogowym dróg 

powiatowych i gminnych? 

Odpowiedz 

Zamawiający przewiduje prowadzenie kanalizacji w pasie drogowym lub ewentualnie w nawierzchniach 

dróg gminnych będących własnością Gminy Obrazów. Zgoda na prowadzenie kanalizacji w nawierzchni 

asfaltowej zostanie wydana w przypadku wyczerpania innych rozwiązań technicznych.  Część inwestycji  

będzie prowadzone w pasach dróg powiatowych oraz dróg gminnych będących własnością Gminy 

Samborzec. Zamawiający nie posiada wiedzy czy zarządcy dróg wyrażą zgodę na prowadzenie kanalizacji 

w jezdni.  

 

Pytanie 14 

Prosimy o informację kto jest zarządcą poszczególnych dróg, gdzie będą prowadzone prace budowlane.  

Odpowiedz 

Sieć przebiega przez: 

- drogi powiatowe, których zarządcą jest Zarząd dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w 

Samborcu,  

- drogi gminne, których właścicielem jest Gmina Obrazów, 

- drogi gminne, których właścicielem jest Gmina Samborzec, 

 

Pytanie 15 

Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji w przypadku przedłużenia procedur 

uzyskania decyzji administracyjnych (np. uzyskania pozwoleń wodno prawnych)?  

Odpowiedz 

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu w przypadku przedłużenia procedur uzyskania decyzji 

administracyjnych (np. uzyskania pozwoleń wodno prawnych). 

Termin zakończenia robót budowlanych (wraz z  uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie) do 30.09.2020 

 

Pytanie 16 

Czy zamawiający przewiduje zrzut wód z kontenerowej oczyszczalni ścieków do istniejącego cieku 

wodnego obok działki, na której ma być umieszczona oczyszczalnia? Jeżeli tak to czy Zamawiający 

przewiduje przebudowę tego cieku wodnego ze względu na zły stan techniczny i możliwość podtopień 

sąsiednich działek w przypadku zrzutu wód. Jeżeli tak to na jakiej długości? 

Odpowiedz 

Zrzut wody planowany jest do cieku o nr ewid. 587 położony w msc. Świątniki, którego wg ewidencji 

gruntu posiadaczem samoistnym jest Skarb Państwa a użytkownikiem koniecznym Świętokrzyski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.  

Parametry rowu należy dostosować do wymogów określonych w wydawanych decyzjach przez 

właściciela cieku oraz dostosować do takich parametrów aby spełniał zamierzoną funkcję.  

 

Pytanie 17 

Prosimy o podanie szacunkowej ilości metrów bieżących projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedz 

Długości sieci kanalizacyjnej należy przyjąć wskaźnikowo, Zamawiający nie dysponuje dokładnymi 

danymi w tym zakresie - zapis w PFU 1.5.3. 

 

Pytanie 18 
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Co zamawiający rozumie przez „przedstawienie cennika w układzie jednostkowym” pkt. 3 SIWZ dot. 

wykonania przyłączy? 

Odpowiedz  

Zamawiający oczekuje od wykonawcy podania ceny jednostkowej za 1 mb wykonania kompletnego 

przyłącza kanalizacyjnego oraz montażu .   

 

 

 

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 

05.04.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje: 

 

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki” 

„Nie otwierać przed 05.04.2019 r. Godz. 09:15”. 

 
2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 

05.04.2019 r. do godz. 09:00 

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1 . Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (Sala konferencyjna)   
w dniu 05.04.2019 r.  o godz. 09:15 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu zakończenia robót 

budowlanych. Aktualnie obowiązujący terminu zakończenia robót to 

30.09.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje: 

1. treść pkt. 8 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji. 

 Termin zakończenia robót budowlanych (wraz z  uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie) do 30.09.2020  

 

 


