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Wyjasnienia zwhlzane z tresci~ SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci
Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Ganska. II etap - miejscowosc Gana.
W oparciu 0 art. 38 ust. 1,2 Prawa zamowien publicznych odpowiadaj'lc na skierowane
do Gminy Praszka zapytania dotycz'lce tresci SIWZ uprzejmie wyjasniam:
Pytanie wykonawcy:
1. Prosimy 0 okreslenie czy studnie z tworzywa sztucznego maj'l byc to studnie
tradycyjne PP, PVC czy studnie typu np."TEGRA WAVIN". Jezeli typu TEGRA
WAVIN to czy maj'l miec wbudowane na stale ruchome kielichy czy tez montowane
dodatkowo do studni.
Odp. Tak. Budow~ i materialy z jakich maj'l byc wykonane studnie okresla dokumentacja
projektowa (opis i rysunek "Studnie").
2. Prosimy 0 potwierdzenie, ze Inwestor posiada srodki finansowe do realizowania calego
zadania.
Odp: Inwestor posiada zabezpieczone srodki do realizacji calego zadania.
3. Czy studnia betonowa jest zakonczona zw~zk'l czy tez plyt'l z pierscieniem.
Odp: Studnie betonowe maj~ bye zakonczone
kr~giem stozkowym
dokumentacj~ projektow~.
4. Prosimy 0 umieszczenie stawek za zaj~cie
Odp: Zamawiaj~cy informuje, ze stawki
przyjmowae zgodnie z uchwal~ Rady
26.04.2012 r. (Dz. Urz~dowy Wojewodztwa

zgodnie

z

pasa drogowego.
za zaj~cie pas a drogi powiatowej - naleiy
Powiatu w Olesnie Nr XV1/122/12 z dnia
Opolskiego z dn. 17.05.2012 r. poz. 715).

5. Zgodnie z & 7 umowy Zamawiaj'lcy sporz'ldzi harmonogram rzeczowo-finansowy.
Prosimy 0 umieszczenie wzoru harmonogramu z podaniem zakresu jaki ma byc wykonywany
w poszczegolnych okresach oraz kiedy b~d'lprzewidywane platnosci za wykonane zadanie.
Odp: Harmonogram
zostanie sporz~dzony w porozumieniu z wybranym wykonawc~
przed podpisaniem umowy i b~dzie stanowil integraln~ cz~se umowy.
6. W zwi'lZku z wyst~powaniem znacznych rozbieznosci w ilosciach robot opisanych w ST i
wykazanych w przedmiarach (np. studnie kanalizacyjne betonowe Dn 1000w ST jest 104 szt.,
natomiast w przedmiarze poz. 56 jest ilosc 88 szt.), prosimy 0 podanie ktore ilosci nalezy
przyj'lc do wyceny?
Odp: Studni kanalizacyjnych betonowych 01000 w dokumentacji technicznej jest 88
sztuk, tyle samo jest w przedmiarze robot. Do wyceny naleiy przyj~e 88 sztuk tych
studni.
7. Czy do wyceny na1ezy przyj'lc oplaty za umieszczenie urz'ldzen obcych w pasie
drogowym? Jes1i tak, to za jaki okres? (Zwyczajowo takie oplaty ponosi Inwestor)

Odp: Tak. Na czas trwania budowy, czyli do 31.12.2013 r.
8. Czy Inwestor posiada aktualne uzgodnienia z Powiatowym Zarz'ldem Drog w Olesnie.
Za1'lczone do dokumentacji przetargowej uzgodnienia z ZDP S'ljuz nieaktualne.
Odp: Uzgodnienie z Powiatowym Zarz~dem Drog bylo aktualne w momencie uzyskania
pozwolenia na budow~. Decyzja nr PZD.7334-4/2009 byla uzgodnieniem rozwi~zan
projektowych kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej, na podstawie ktorego
projektant wykonal projekt zatwierdzony pozniej pozwoleniem na budow~. Z uwagi na
powyzsze uzgodnienie z PZD w Olesnie jest nadal wi~z~ce dla obydwu stron a zawarte w
nim postanowienia s~ wci~z wazne.
9. Po analizie dokumentacji przetargowej, zaobserwowano rozbieznosci pomi~dzy opisem
technicznym do projektu budowlano-wykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Gana, Rozterk, Praszka ul. Szosa Gailska, gmina Praszka pkt. 5.3 i zapisow
juz nieaktualnego uzgodnienia z ZDP w Olesnie a przedmiarem robot. Dotyczy to konstrukcji
odtworzenia jezdni i chodnikow, np. grubosc warstwy scieralnej podano 4cm (w
uzgodnieniach z ZDP i opisie techn.) natomiast 3cm (w przedmiarze) lub grubosc kostki bet.
na chodnikach 6cm (w uzgodnieniach z ZDP i opisie techn.) natomiast 8cm (w przedmiarze).
Czy Wykonawca powinien wycenic roboty wy1'lcznie na podstawie przedmiaru robot?
Odp: W zwi~zku powyzszym zapytaniem Zamawiaj~cy dokonuje zmiany zapisow tresci
SIWZ poprzez poprawienie przedmiaru robot "Roboty nawierzchniowe"
10. W przedmiarze robot nie wyszczegolniono pozycji, 0 ktorej jest mowa w oplSle
technicznym do projektu budowlano-wykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Gana, Rozterk, Praszka ul, Szosa Gailska, gmina Praszka pkt, 5.3 oraz
zapisow juz nieaktualnego uzgodnienia z ZDP w Olesnie, a mianowicie "zaklinowac
wykonana podbudow~ z tlucznia asfaltobetonem w ilosci 50kg/m2". Czy wspomniane wyzej
roboty nalezy uwzgl~dnic w wycenie?
Odp: W zwi~zku powyzszym zapytaniem Zamawiaj~cy dokonuje zmiany zapisow treSci
SIWZ poprzez poprawienie przedmiaru robot "Roboty nawierzchniowe"
11. Wg opisu technicznego "Siec kanalizacji sanitarnej jest obj~ta zlozonym odr~bnym
wnioskiem 0 pozwolenie na budow~, natomiast kanaly boczne z rur PyC-U 160x 4,7 kl.S,
SNS, SD!? 34 LITE (zaznaczone na projektach zagospodarowania
terenu kolorem
fioletowym) traktujemy jak elementy przylqcza do danej posesji. Budowa przy1'lczy zgodnie
z ustaw'l Prawo Budowlane art. 29 ust. I pkt. 20 nie wymagaj'l pozwolenia na budow~.
Budowa przylqczy wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi budowy zgodnie z ustaw'l
Prawo Budowlane art. 30 ust.! pkt. la". Kiedy Zamawiaj'lcy dokona stosownego zgloszenia
wlasciwemu organowi?
Odp: Zgloszenia wykonania przyl~czy kanalizacyjnych
Zamawiaj~cy dokona w
Starostwie Powiatowym na 30 dni przed ich fIzycznym wykonaniem w uzgodnieniu z
Wykonawc~.
12. Prosimy 0 udost~pnienie zestawienia studni kanalizacyjnych betonowych DnlOOO,
tworzywowych PVC Dn600, tworzywowych PVC Dn425, oraz zestawienia studzienek
czyszczakowych i napowietrzaj'lco-odpowietrzaj'lcych.
Odp: Zamawiaj~cy nie posiada zestawienia studni kanalizacyjnych.
13. Dzialaj'lc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
201Or, Nr 113, poz. 759 z poin. zm.) zwanej takZe w dalszej cz~sci pisma Pzp wnosz~ 0

wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla powolanego powyzej
zadania w nast~pujetcym zakresie:
W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w zaletczniku nr 4 pt. "Wykaz
podwykonawcow, ktorzy b~det uczestniczy6 w wykonaniu zamowienia" Zamawiajetcy
zaradzal podania Nazwy podwykonawcy i zakresu prac jaki Wykonawca zamierza mu
powierzy6 do wykonania.
Zgodnie natomiast z tresciet art. 36 ust. 4 Pzp, Zamawiajetcy zetda wskazania przez
Wykonawc~ w ofercie cz~sci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. W
obowietzujetcych przepisach pzp nie ma podstawy do zetdania przez Zamawiajetcego podania w
ofercie nazw podwykonawcow,
ani tez jakichkolwiek
innych danych dotyczetcych
podwykonawcow. Przepis art. 36 ust. 4 Pzp precyzuje zakres informacji, ktorych
Zamawiajetcy zetda w post~powaniu (ma obowictZek oraz uprawnienie), jako zakres
przedmiotu
zamowienia,
ktorego
wykonanie
Wykonawca
zamierza
powierzy6
podwykonawcom.
Przepis ten w ramach Prawa zamowien publicznych
stanowi
implementacj~ przepisow dyrektywy 2004/18/WE z 3 1.3.2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy i uslugi, w tym jej
art. 25, i jest wictZetcyw polskim systemie prawnym. Przepis art. 25 powolanej dyrektywy nie
moze stanowi6 wprost podstawy do zetdania przez Zamawiajetcego rozszerzonego zakresu
informacji dotyczetcych podwykonawstwa w stosunku do obowictZujetcego w RP przepisu art.
36 ust. 4 Pzp.
W konsekwencji powyzszego wnosimy 0 usuni~cie zapisow, ktore obligujet wykonawc~ do
podania nazw podwykonawcow, jako warunku niezgodnego z przepisami Pzp.
Odp: Zamawiaj~cy dokonuje zmiany zapisow tresci SIWZ poprzez poprawienie
zal~cznika nr 4.

W za1etczeniu:
- Zmiany do SIWZ, dost~pne s~ rowniez na stronie internetowej
www.praszka.pl

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy prosi si~
niniejszego pi sma na nr faksu: 034/3592469.

0

zamawiaj~cego

niezwloczne potwierdzenie otrzymania

