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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
I ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Numer sprawy: 122/2012. 
Budowa infrastruktury  wodno  kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Bachórz  i  Harta  - 
Etap 1.

Zapytanie nr 1:

1. Dotyczy zapisów SIWZ pkt V 1.2) oraz VI.C.2) – Zamawiający w SWIZ zawarł następujący 
zapis dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:

„Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji  co najmniej  3 robót budowlanych 
o charakterze kanalizacyjno-wodociągowym  w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem  
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  
na kwotę minimum 5 000 000,00 zł. każda.”

1.1 Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału, jeżeli wykonawca 
wykaże  się  trzema  robotami  z  zakresu  gospodarki  wodno-ściekowej  tj.  budową/ 
rozbudową/modernizacją  stacji  uzdatniania  wody  lub   budową/ 
rozbudową/modernizacją oczyszczalni ścieków lub budową sieci wodociągowej lub 
budową sieci kanalizacyjnej każde z zadań na kwotę minimum 5 000 000,00 zł.

1.2 Prosimy o sprecyzowanie jakie roboty Zamawiający zalicza do  robót budowlanych 
o charakterze kanalizacyjno-wodociągowym.

Odpowiedz na Zapytanie nr 1:

Ad 1.1 Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się realizacją  co najmniej  3 robót  
budowlanych o charakterze kanalizacyjno-wodociągowym (patrz punkt Ad 1.2 w dowolnej  
konfiguracji). Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę minimum 5 000 000,00 zł  
brutto. 

Ad  1.2  Zamawiający  zalicza  do  robót  budowlanych  o  charakterze  kanalizacyjno 
wodociągowym:
- budowa / rozbudowa / modernizacja stacji uzdatniania wody
-  budowa  /  rozbudowa  /  modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  wraz  z  budową  sieci 
wodociągowej (objęte jednym zamówieniem)
- budowa / rozbudowa / modernizacja oczyszczalni ścieków
-  budowa  /  rozbudowa  /  modernizacja  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  budową  sieci 
kanalizacyjnej (objęte jednym zamówieniem)
- budowa sieci wodociągowej
- budowa sieci kanalizacyjnej
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (objęte jednym zamówieniem)

Zapytanie nr 2:
W związku z przystąpieniem naszej  firmy do przetargu na wykonanie zadania:  „Budowa 
oczyszczalni ścieków w m.Bachórz”  zwracamy się z prośbą o:



1. uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki 435/09-09-19 do 23  - zestawienia 
stali. Zestawienia te są wymienione w opisie technicznym „Konstrukcje stalowe” jako 
część opracowania tej części projektu, lecz brak ich wśród załączonych rysunków.

2. wyjaśnienie  zapisu  w  poz.  1.7.3  przedmiaru  na  „Zagospodarowanie  terenu”.  W 
kolumnie  „opis”  jest  jedynie  liczba  „15”,  w  obmiarze  również  „15”.  Brak  opisu 
uniemożliwia dokonania wyceny w tej pozycji.

Odpowiedź na Zapytanie nr 2:

Ad 1. Zamawiający na swojej stronie internetowej  www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik 
nr 10 Projekty uzupełnienie zamieścił:

CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA
1 Wykaz materiałów (stal nierdzewna) 435/09-09-19 
2 Wykaz elementów wysyłkowych (stal nierdz.) 435/09-09-20 
3 Zbiorcze zestawienie stali nierdzewnej 435/09-09-21 
4 Wykaz materiałów (stal czarna) 435/09-09-22 
5 Wykaz elementów wysyłkowych (stal czarna) 435/09-09-23 

Ad 2. W załączniku nr 9 Przedmiary robót w pliku „Budowa oczyszcz. ścieków w m. Bachórz  
gm. Dynów - Zag terenu, zieleń” w pozycji 1.7.3 powinien widnieć opis pozycji 

Demontaż istniejącej sieci energetycznej n.n. – 15 m

Ponadto  w  Przedmiarze  robót  „Niekwalifikowane Przyłącza  na sieci  wodociągowej  w m. 
Harta, gm. Dynów”,
jest - poz. 10.11 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowy DN 20 – reduktor ciśnienia – sztuk 60 
krotność 15 

a powinno być poz. 10.11 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowy DN 20 – reduktor ciśnienia – 
sztuk 1 krotność 15. 

Proszę dokonać korekty w tej pozycji w kosztorysach ofertowych 

Zapytanie nr 3:

W  uzupełnieniu  zapytania  do  przetargu  na  wykonanie  zadania:  „Budowa  oczyszczalni 
ścieków w m.Bachórz”  zwracamy się z prośbą o:
uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geotechniczną, o której wspomina 
się  w  opisie  technicznym  do  projektu  budowlanego  :  „Dokumentacja  geotechniczna  dla 
rozbudowy oczyszczalni ścieków. Miejscowość: Bachórz; gmina: Dynów.” wykonana przez 
GEO-GAL Rzeszów w październiku 2009 roku.

Odpowiedź na Zapytanie nr 3:

Ad. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik nr  
10 Projekty uzupełnienie zamieścił:
Dokumentację geotechniczna dla rozbudowy oczyszczalni ścieków. Miejscowość: Bachórz; 
gmina: Dynów.”

Zapytanie nr 4:
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Zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Czy  Zamawiający  posiada  załączone  w  postępowaniu  przedmiary  z  wersji 
edytowalnej,  zapisane  w  rozszerzeniu  ath,  lub  PDF umożliwiającym  konwersje 
przedmiarów do programu kosztorysowego jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.

2. W  związku  ze  złożonością  przedmiotu  zamówienia  zwracamy  się   z  prośbą 
o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  w  celu  przygotowania  rzetelnej 
i  korzystnej  dla  zamawiającego  wyceny zapewniającej  wysoki  standard  złożonych 
ofert przetargowych. 

Odpowiedź na Zapytanie nr 4:

Ad1. Zamawiający nie posiada plików przedmiarów w wersji edytowalnej w rozszerzeniu ath 
ani  PDF  umożliwiającym  konwersje  przedmiarów  do  programu  kosztorysowego. 
Zamawiający Przedmiary robót zamieścił na swojej stronie internetowej w ogólnodostępnym 
rozszerzeniu xls .

Ad 2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30-10-2012 do godz 12:00

Zapytanie nr 5:





Odpowiedź na Zapytanie nr 5:

Ad 1 Zamawiający w załączniku nr 5 – Projekt umowy w § 6 określił harmonogram płatności 
i ze względu na możliwości finansowe Gminy Dynów nie jest możliwe rozliczenie finansowe 
zadania do końca 2014 roku.

Ad 2. I. a)  Zamawiający nigdzie nie wskazał konkretnego terminu podpisania umowy więc 
co za tym idzie trudno mówić o jakichkolwiek opóźnieniach. Termin podpisania umowy 
regulują stosowne przepisy ustawy Pzp ( ramy czasowe w jakich Zamawiający podpisuje 
umowę określają Art. 94 ust 1 pkt 2 i Art. 85 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp).

Ad 2. I. b) Zamawiający nigdzie nie wskazał konkretnego terminu przekazania placu budowy. 
Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Ad 2. I. od c) do f) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zmian do SIWZ

Ad 2. II. a) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku 
zmiany stawki urzędowej podatku VAT bez zmiany ceny netto. – wprowadzono do projektu 
umowy w § 5 pkt 6.

Ad  2.  II.  b)  Wynagrodzenie  wykonawcy  określone  w  umowie  może  ulec  zmianie  w 
przypadku rezygnacji z części robót jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót. – wprowadzono do projektu 
umowy w § 5 pkt 7.

Ad  2.  III  a)  Zmiany  w  zakresie  personelu  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  zdaniem 
Zamawiającego nie są istotnymi zmianami o ile takowe nawet wystąpią. 

Ad 2. III. b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takich zapisów do SIWZ

Ad 3 Zamawiający na swojej stronie internetowej www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik nr  
10 Projekty uzupełnienie zamieścił:

Poglądowe arkusze map z zaznaczonym przebiegiem sieci  wodociągowej i  kanalizacyjnej 
objętej zamówieniem.
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Ad 4 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30-10-2012 do godz 12:00

Ad 5. Tak , rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy.

Ad 6. Zamawiający dogłębnie przeanalizował szanse i zagrożenia wynikające z przyjętych 
kryteriów ( cena – 95%, gwarancja – 5% ) i nie zamierza jakichkolwiek zmian w tym zakresie 
wprowadzać.

Ad 7) Zamawiający posiada stosowne pozwolenia na budowę obejmujące zakres zamówienia. 
Zdaniem Zamawiającego  decyzje  pozwolenia  na  budowę nie  są  konieczne  do  dokonania 
wyceny zamówienia i przygotowania oferty.

Ad  8)  Zamawiający  posiada  stosowne  decyzje  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
obejmujące  zakres  zamówienia.  Zdaniem Zamawiającego  decyzje  te  nie  są  konieczne  do 
dokonania wyceny zamówienia i przygotowania oferty.

Ad  9)  Zamawiający  posiada  stosowne  pozwolenia  wodno-prawne  obejmujące  zakres 
zamówienia.  Zdaniem Zamawiającego  decyzje  te  nie  są  konieczne  do  dokonania  wyceny 
zamówienia i przygotowania oferty.

Ad  10)  Planowane  wycinki  drzew i  krzewów kolidujących  z  inwestycją  zostały  ujęte  w 
przedmiarach robót.

Ad  11)  Zamawiający  potwierdza,  że  koszt  wycinki  drzew  i  krzewów  leży  po  stronie 
Wykonawcy,  natomiast  uzyskanie  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew  oraz  pokrycie 
ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki leży po stronie Zamawiającego.



Zapytanie nr 6

Odpowiedź na Zapytanie nr 6

Ad 1. 
Lokalizacja reduktorów oznaczona została na planie zagospodarowania ternu literkami Rd



Ad 2. Zamawiający na swojej stronie internetowej  www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik 
nr 10 Projekty uzupełnienie zamieścił:

Ad 3. Zamawiający na swojej stronie internetowej  www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik 
nr 10 Projekty uzupełnienie zamieścił:

Poprawnie zeskanowany plik uzbrojenia studni nr 4.

Ad 4. W przedmiarach – SUW Harta budowl.xls w pozycjach 1.1.122 do 1.1.126 omyłkowo 
wpisano  podstawę  pozycji  jako  KNR,  powinno  być  KNRW.  Proszę  o  uwzględnienie  w 
kosztorysach ofertowych.
W  przedmiarach  -  SUW  Harta  technologia.xls  w  pozycjach  1.002  do  1.005  omyłkowo 
wpisano  podstawę  pozycji  jako  KNR,  powinno  być  KNRW.  Proszę  o  uwzględnienie  w 
kosztorysach ofertowych.

Zapytanie nr 7

Odpowiedź na Zapytanie nr 7

Ad 1. W opracowanym przedmiarze trójniki włączeniowe nie zostały uwzględnione.
Oferent powinien założyć w wycenie koszt zakupu i montażu trójników zaciskowych PE w 
ilości
109 szt. ( trójnik PE 50, trójnik redukcyjny 63/50, trójnik PE x GW x PE 90/2 .” + złącza PE z 
GZ 75x 2 .” oraz redukcja PE 75/50).

Ad 2. Pozycje 2.10 oraz 2.11 dotyczą wykonania bloków oporowych na sieci wodociągowej:
Poz. 2.10 – bloki oporowe na zmianie kierunku rurociągu 20 szt.
Poz. 2.11 – bloki oporowe zapobiegające osuwaniu się rurociągu z obejmami na rurę 12 szt.

Ad 3. Pozycja 5.11
- króćce żeliwne FW fi 100 mm – dla połączenia trójników - 27 szt.
- trójniki żeliwne kołnierzowe ciśnieniowe T 100 x 100 mm – 7szt.
- trójniki żeliwne kołnierzowe ciśnieniowe T 100 x 80 mm - 3 szt.
Pozycja 5.12
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- króćce żeliwne FW fi 80 mm – 3 szt.

Ad 4. W przedmiarze błędnie wpisano średnicę hydrantu. W projekcie wykonawczym 
zapisano hydranty fi 80 i takie hydranty należy przyjąć do wyceny.

Zapytanie nr 8

Odpowiedź na Zapytanie nr 8

Ad 1. Zamawiający na swojej stronie internetowej  www.gmina.dynow.pl w pliku Załącznik 
nr 10 Projekty uzupełnienie zamieścił:

- dokumentację geotechniczną dla oczyszczalni ścieków
- dokumentację geotechniczną dla SUW
- dokumentację geotechniczną dla kanalizacji sanitarnej i wodociągu

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu 
ofert.

w  związku  z  udzielonymi  wyjaśnieniami  zamawiający  informuje  jednocześnie  o 
przedłużeniu terminu składania ofert.  Nowy termin to:  2012-10-30 do godz.  12:00 
składania  ofert.  Otwarcie  ofert  nastąpi  tego  samego  dnia  o  12:10.  Pozostałe 
ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  po  upłynięciu, 
którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji, bez rozpoznania.

_______________________________
Adam Chrobak
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