
 
 

 

 

 

 

Przywidz, dnia 28.05.2018 r 
 

 
Nr sprawy: RO.Z.271.5.2018 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
Budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść 
pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie 1 

W związku z zamieszczoną przez inwestora odpowiedzią nr 7 w dniu 17.05.2018 r. prosimy o 
potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza również przesunięcie opracowania dokumentacji projektowej 
w zakresie projektu budowlanego o dwa miesiące. 

Wykonawca zdaje sobie sprawy z faktu, iż niniejsze pytanie zostało wniesione po terminie, w 
którym Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, do udzielenia wyjaśnień, jednak 
zdaniem Wykonawcy wątpliwość wyrażona w powyższym pytaniu obejmuję na tyle istotny aspekt, iż 
winna zostać poddana analizie Zamawiającego oraz wyjaśnieniu wykonawcom zamierzającym złożyć 
w postpowaniu oferty. 

W przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca przyjmie iż powyższy termin 
na złożenie projektu budowlanego również ulega przedłożeniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia w sposób określony poniżej w zakresie zmian SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o 4 miesiące z uwagi na 
konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz wód 
opadowych do rzeki Wietcisy? 
W rozpatrywanym wypadku jest to istotne z uwagi na: 

− konieczność uzyskania decyzji zwalniającej z zakresu wykonania robot w strefie powodziowej, 

− uzyskanie promesy na odprowadzenie ścieków do rzeki. 
W związku z powyższym wnosimy o usuniecie kryterium oceny oferty - „skrócenie maksymalnego terminu 
wykonania zamówienia" 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia w sposób określony poniżej w zakresie zmian SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający przewiduje konieczność wykonania zbiornika retencyjnego wód opadowych na terenie 
oczyszczalni z uwagi na wysokość opłat za brak retencji wynikających z Prawa Wodnego? 
Odpowiedź:  
Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych do ziemi. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
1. Pkt. XXII.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 

zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp. Ewentualne Przewidywane udzielanie w/w 
zamówienia do kwoty 40% zamówienia podstawowego, dotyczyć mogą zaprojektowania i wybudowania , 
lub wybudowania dodatkowych  elementów oczyszczalni ścieków oraz robót drogowych podobnych do  
opisanych w niniejszych  SIWZ .W ewentualnych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) 
ustawy Pzp obowiązywały będą warunki z podstawowego SIWZ, 

2. Pkt. IV otrzymuje nowe następujące brzmienie: Terminy realizacji zamówienia określa się następująco: 



 
 

 

 

 

 

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o 
wydanie decyzji pozwolenia na budowę - w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r. 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej w pozostałym zakresie, 
w tym Projektów Wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiORB - w 
nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2018 r., 

3) wykonanie całości robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - w 
maksymalnym nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 r., 

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

3. § 11 ust. 2 Załącznika nr 5a i 5b do SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: Dokumentacja 
projektowa opracowana będzie w następujących terminach:  
1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o 

wydanie decyzji pozwolenia na budowę - w nieprzekraczalnym terminie do  30.09.2018 r.  
2) uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej w pozostałym zakresie, 

w tym Projektów Wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiORB - w 
nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2018 r.  

 
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2018 r. Godziny 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Z poważaniem 


