
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przywidz, dnia 14.08.2017 r 

 
 
Nr sprawy: RO.Z.271.6.2017 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę oczyszczalni 
ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece i modernizacją systemu doprowadzenia ścieków do 
oczyszczalni w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść 
pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie 1 
Prosimy o zmianę zapisu Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w par. 20 pkt 1 Umowy dotyczącym Kar 
umownych i potrąceń? Proponujemy zmianę w następującym brzmieniu: „w przypadku nieterminowego 
wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 18 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów realizacji określonych w par. 11 ust. 1 i 2 
Umowy”.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wysokość kary umownej w przedmiotowym zakresie do 0,2 %. W związku z 
powyższym treść par. 20 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy otrzymuje następujące nowe 
brzmienie: w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów 
realizacji określonych w § 11 ust. 1 i 2 Umowy. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający w treści postanowienia Rozdziału IV SIWZ wskazał, jako termin wykonania przedmiotowego 
zamówienia wskazanego powyżej, wraz z podziałem jego zakresu, tj.:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego  

oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę –  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2017 r. 

2) Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej  
w pozostałym zakresie, w tym Projektów Wykonawczych, przedmiary robót, kosztorysu inwestorskiego  
i STWiORB – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r.  

3) Wykonanie całości robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia  
na użytkowanie – w maksymalnym nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2019 r.  

4) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po przekazaniu kompletu dokumentacji,  
o której mowa w pkr 2 powyżej.  

 
W światle opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem III SIWZ w kontekście terminów zakreślonych 
na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 i 2 
SIWZ jw., zdaniem Wykonawcy terminy te są całkowicie nierealne, co powoduje pierwotną niemożliwość 
świadczenia, co z kolei skutkuje tym, iż przedmiotowe postępowanie, o udzielenie zamówienia publicznego 
narusza zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 PZP oraz jest 
obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, a narusza art. 487 Kc w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez 
wykroczenie Zamawiającego poza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron wynikających z umowy 
wzajemnej. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

W świetle powyższego Wykonawca wnioskuje o zmianę terminów wykonania zamówienia wskazanych w 
Rozdziale III ust. 1 i 2 SIWZ jn.: 
1)Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego  
oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę –  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2017 r. 
2)Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej  
w pozostałym zakresie, w tym Projektów Wykonawczych, przedmiary robót, kosztorysu inwestorskiego i 
STWiORB – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018.r.  
Wykonawca dokonując wyliczenia czasookresów jw. przyjął termin podpisania Umowy  
o zamówienie publiczne na początek września 2017 r., nie uwzględniając ewentualnych procedur 
odwoławczych zgodnie z PZP. Terminy zaś dla czynności administracyjnoprawnych i projektowych 
Wykonawca ustalił na łączny okres co najmniej pięciu miesięcy. Wskazane terminy administracyjnoprawne 
zostały przyjęte zgodnie z ustawą prawo budowlane. Organ administracji architektoniczno - budowlanej 
wydaje bowiem decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm..). Przy czym Wykonawca nie uwzględnił w w/w zakresie żadnych przedłużeń, ani terminów 
na uzyskanie innych ewentualnie koniecznych pozwoleń i decyzji wymaganych w niniejszym postępowaniu.  
  
Dodatkowo Wykonawca wskazuje, na poniższe dane i informacje: 
- Inwestor posiada decyzję środowiskową; 
- Inwestor posiada MPZP, a dla terenu nieobjętego MZPZ posiada decyzję lokalizacyjną; 
- Inwestor wykonał badania geotechniczne  - do uzupełnienia z uwagi na niewystarczająca ilość odwiertów;  
- Inwestor posiada mapę do celów projektowych (aktualną na dzień 17.10.2015r – więc będzie ją trzeba 

aktualizować, a to potrwa ok. 1,5 do 2-ch miesięcy dla takiego obszaru); 
- Inwestor posiada warunki przyłączeniowe nowej OŚ do sieci wodociągowej, których termin ważności mija w 

grudniu 2017r.; 
- Inwestor posiada warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, których termin ważności już minął 

w grudniu 2016r. 
- Inwestor nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu ani na wprowadzenie oczyszczonych 
ścieków do odbiornika w nowej lokalizacji, ani też na przejścia projektowanymi kolektorami tłocznymi pod 
rzeką przynajmniej w trzech miejscach. 

- Zgodnie z PFU, projektowany kolektor tłoczny przebiegać będzie częściowo w pasie drogi wojewódzkiej 
(wzdłuż pasa drogowego). 

  
Podsumowując, termin wykonania dokumentacji projektowej jest niemożliwy do dotrzymania, z uwagi na 
potrzebę uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym, na podstawie której dopiero opracowuje się operaty 
wodnoprawne i uzyskuje stosowne pozwolenia. Konieczna jest aktualizacja mamy do celów projektowych 
(co potrwa 1,5 – 2 mies.), po czym dokumentację należy uzgodnić w ZUDP (ok. 1 miesiąca). Po uzgodnieniu 
ZUDP może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dalszych uzgodnień z Orange i/lub Energą. Po całym 
w/w dopiero procesie projekt można złożyć do pozwolenia na budowę. 
 

Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu Wyroku KIO z dnia 13 marca 2012 r.  
w spawie sygn. akt: KIO 436/12 wskazała, iż nakazując Zamawiającemu dokonanie określonego rodzaju 
zmian w SIWZ nie kwestionuje jednocześnie prezentowanego przez Zamawiającego stanowiska, popartego 
orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, co do tego, że dysponentem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego jest przede wszystkim podmiot zamawiający, który ma prawo ukształtować 
postanowienia SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji w uzależnieniu od 
swoich,  
a nie wykonawców potrzeb. Powyższe jednak nie może prowadzić do naruszenia podstawowych regulacji 
ustawy Pzp w tym zakresie, tj. przede wszystkim art. 29 ust. 1 nakazującego zamawiającemu dokonanie 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
sporządzenie oferty, a więc także wycenę tej oferty przy uwzględnieniu określonych dopuszczonych ryzyk. 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może także naruszać podstawowych zasad udzielenia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

zamówienia publicznego, tj. przede wszystkim określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ustawodawca przy czynności opisu przedmiotu 
zamówienia zasadzie uczciwej konkurencji nadał szczególny walor, wskazując, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy Pzp). W 
tym zatem zakresie ustawodawca określił, że nie tylko wykazanie przez wykonawcę wprost naruszenia tej 
zasady przy opisie przedmiotu zamówienia świadczy o naruszeniu przepisów ustawy Pzp, ale również 
wykazanie choćby zakłócenia w przejawach realizacji uczciwych praktyk, stanowi naruszenie przepisów PZP. 
 
Uwzględniając powyższe Izba doszła do przekonania, że w przedmiotowej sprawie określone postanowienia 
SIWZ i jej załączników świadczą o naruszeniu przepisów ustawy Pzp przez Zamawiającego. Z tych też 
względów Izba nakazała Zamawiającemu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie [m.in.] 
postanowień dotyczących terminu realizacji zamówienia. Izba w dalszej części uzasadnienia 
przedmiotowego Wyroku wskazała, iż uwzględniając powyższe Izba doszła do przekonania, że 
kwestionowany termin realizacji zamówienia określony konkretną datą jest nierealny. […] Zamawiający 
wskazując w SIWZ termin realizacji zamówienia poprzez określenie konkretnej daty powinien dla realności 
wykonania tego zamówienia przewidzieć co najmniej minimalne terminy określone w przepisach  na 
przeprowadzenie procedury udzielenie zamówienia, w tym także co do możliwości wnoszenia i 
rozpoznawania środków ochrony prawnej. […]. 
 
 Wykonawca dodatkowo w powołaniu na stanowisko doktryny wskazuje, iż świadczenie dłużnika 
będące przedmiotem danego zobowiązania musi być oczywiście możliwe do spełnienia. Zasada swobody 
kształtowania treści umowy nie sięga tak dalece, by zezwalać stronom na zaciąganie zobowiązań 
niemożliwych do realizacji. Według art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest 
nieważna. Niemożliwość świadczenia, która powoduje nieważność umowy, musi być pierwotna, a 
świadczenie musi być obiektywnie niemożliwe do spełnienia. Subiektywna niemożliwość spełnienia 
świadczenia (tylko dla konkretnego dłużnika) nie podważa zobowiązania. Sankcję nieważności umowy 
sprowadza tylko tzw. uprzednia (pierwotna) i obiektywna niemożliwość świadczenia. Świadczenie jest 
uprzednio i obiektywnie niemożliwe, gdy na przeszkodę uniemożliwiającą jego spełnienie, już w chwili 
powstania zobowiązania (np. w chwili zawierania umowy), natknąłby się nie tylko dany dłużnik, ale także 
każda inna osoba, która znajdowałaby się w sytuacji dłużnika. 
 
Przepis art. 387 § 1 kodeksu cywilnego przewiduje nieważność umowy o świadczenie niemożliwe. Jest to 
nieważność bezwzględna, wynikająca z mocy prawa. Niemożliwość świadczenia istniejąca w czasie 
zawierania umowy powoduje, że zawarta umowa nie wywołuje skutków prawnych odpowiadających treści 
zgodnie złożonych oświadczeń woli. Nieważność umowy z powodu niemożliwości świadczenia eliminuje 
możliwość dochodzenia kar umownych, określonych w treści tej umowy, a także innych roszczeń, o których 
umowa stanowiła; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 stycznia 2005 r., I ACa 1313/2004. 
 
 W świetle powyższego stanowiska Wykonawca wnosi do Zamawiającego o przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia w zakresie opisanym powyżej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje następującej zmiany terminów wykonania zamówienia, wskazanych w Rozdziale IV 
pkt. 1 i 2 SIWZ oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i  2 Załącznika nr 5 do SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego  

oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenie na budowę obiektów oczyszczalni 
ścieków – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017 r., natomiast dla pozostałych obiektów (jak 
przyłącza itp.) złożenie wniosku – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2017 r. 

2) Uzyskanie pozwoleń na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej  

w pozostałym zakresie, w tym Projektów Wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i 

STWiORB – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r.  

 
Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie wszelkich posiadanych przez 
Zamawiającego decyzji, pozwoleń bądź innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

na budowę dla zadania inwestycyjnego wskazanego powyżej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie decyzje, pozwolenia i inne dokumenty, o które wnosi Wykonawca, 
stanowią Załączniki do PFU i są zamieszczone na stronie internetowej. Zamawiający jednocześnie 
informuje, że posiada mapę do celów projektowych, która zachowuje ważność do 30 listopada 2017 r.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o przesunięcie terminu określonego w paragrafie 11, pkt 1, tlret 1 wzoru Umowy, Termin określony 
na 30.10,2017 może okazać się niemożliwy do zachowania nawet w przypadku dołożenia wszelkich starań 
ze strony Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na Pytanie 1. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość etapowania projektów, a tym samym przygotowania wniosków o 
wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w ten sposób, żeby w pierwszej kolejności złożony został projekt 
budowlany z w/w wnioskiem na nowobudowaną oczyszczalnie ścieków, a pozostałe projekty z wnioskami 
terminie np, 2 miesiące później? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na Pytanie 1. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjęcie spod rygoru penalizacji terminu określonego w paragrafie 11, pkt 1, tlrst 2 wzoru Umowy 
określającego nieprzekraczalny termin uzyskania pozwolenia na budowę do 15.12.2017r. Pragniemy 
zauważyć, iż termin ustawowy na wydanie w/w decyzji nie jest zależny w żaden sposób od Wykonawcy i 
może wynieść nawet 65 dni Iicząc od daty złożenia wniosku. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na Pytanie 1. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści jako spełniające warunki udziału w postępowania zdolności technicznej i 
zawodowej wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, 
przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, o wartości robót budowlanych minimum 4 000 000 zł 
każda? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany warunku w zakresie zdolności 
technicznej i zawodowej, określonego w Rozdziale V pkt. 2 lit. a) na następujący: 
a)  okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, 
przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, o wartości robót budowlanych minimum 4 000 000 zł 
brutto każda? 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający ma na myśli robotę budowlaną o wartości 4 000 000 zł brutto? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wykazania się robotami budowlanymi o wartości 4.000.000,00 zł brutto każda. 
 
Pytanie 9 
Czy w związku z faktem, że opisana w PFU oczyszczalnia jest oczyszczalnią biologiczną sekwencyjną 
dopuszczą Państwo jako rozwiązanie równoważne technologię SBR opartą na sekwencyjnych reaktorach 
biologicznych i wynikające z tego urządzenia, które to technologia zapewni osiągnięcie wymaganego efektu 
ekologicznego {wymagane parametry ścieków oczyszczonych: BZT5, ChZT, ltd.} przy niższych kosztach 
eksploatacji (mniejszej jednostkowe zużycie energii elektrycznej - brak recyrkulacji osadu)? 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązania równoważnego technologii SBR opartej na sekwencyjnych 
reaktorach biologicznych. 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcie ofert do dnia 25.08.2017 r. do 
godziny 13:00. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 25.08.2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

 
 
 

 
 

 


