Gózd, dn. 07.09.2011r.
BGK.271.26.2011
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków:
Zadanie I – Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości: Drożanki, Podgóra, Lipiny – II etap.
Zadanie II – Dokumentacja projektowa-wykonawcza na rozbudowę istniejącej oczyszczalni
ścieków w m. Gózd do wielkości umożliwiającej przyjęcie dodatkowych ilości ścieków
rozbudowywanej gminnej sieci kanalizacyjnej”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający posiada prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenów objętych przetargiem?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla terenów objętych przetargiem nie posiada Miejscowego planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Pytanie nr 2
Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm. Gózd”? Kiedy
wykonane?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada opracowania „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm. Gózd”.
Pytanie nr 3
Czy na obszarze objętym zakresem projektu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują
obszary „Natura 2000”, tereny górnicze, tereny zamknięte lub objęte ochroną konserwatorską,
w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej?

Odpowiedź:
W sąsiedztwie terenów objętych zakresem projektu (częściowo Lipiny i Podgóra) występują
obszary „Natura 2000”.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów w pasie dróg gminnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów w pasie dróg gminnych w przypadku
przejść poprzecznych i braku możliwości innych rozwiązań technicznych.
Pytanie nr 5
Czy Gmina pomoże w uzyskaniu zgody właścicieli na dysponowanie gruntem w przypadku
wystąpienia trudności (np. odmowy lub nieuregulowany stan prawny działek)?
Odpowiedź:
Gmina nie będzie brać udziału przy uzyskiwaniu zgody właścicieli nieruchomości.
Pytanie nr 6
Czy Wójt Gminy skieruje do Starosty wniosek dot. czasowego ograniczenia praw rzeczowych
właściciela, który odmówi zgody na wykonanie projektowanych kanałów i rurociągów?
Odpowiedź:
Wójt Gminy Gózd nie skieruje do Starosty wniosku dot. czasowego ograniczenia praw
rzeczowych właściciela, który odmówi zgody na wykonanie projektowanych kanałów
i rurociągów.
Pytanie nr 7
Czy Wójt Gminy wyda decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie
do 90 dni od daty przekazania wniosku przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Wójt Gminy wyda decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie do
90 dni od daty przekazania wniosku spełniającego określone wymogi prawne.
Pytanie nr 8
Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym projektem?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie objętym projektem zarządcami dróg są: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Radomiu, Urząd Gminy

w Goździe

Pytanie nr 9
Czy w cenie oferty należy przewidzieć opracowanie projektu i kosztorysu odtworzenia
nawierzchni dróg?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy przewidzieć opracowanie projektu
i kosztorysu odtworzenia nawierzchni dróg.
Pytanie nr 10
Czy projekt przyłącza ma obejmować przykanalik do ściany budynku? Czy do pierwszej
studzienki na działce?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że projekt przyłącza ma obejmować przykanalik do pierwszej
studzienki na działce.
Pytanie nr 11
Ile pompowni ścieków przewiduje koncepcja kanalizacji sanitarnej dla terenów objętych
przetargiem?
Odpowiedź:
Ilość pompowni ścieków na terenie objętym przetargiem według rozwiązań technicznych
zaproponowanych przez projektanta.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający może udostępnić na stronie internetowej posiadaną Technologiczną
koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Gózd lub przekazać podstawowe
informacje określające zakres tej rozbudowy?
Odpowiedź:
Zamawiający może udostępnić na swojej stronie internetowej Koncepcję technologiczną
rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd.
Pytanie nr 13
Ile pobytów w zakresie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadań I i II należy ująć
w wycenie oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że liczba pobytów w zakresie nadzoru autorskiego w czasie
realizacji zadań jest niemożliwa do określenia i uzależniona jest od jakości wykonania robót
w terenie. Wykonawca będzie miał obowiązek stawić się każdorazowo na wezwanie
Zamawiającego.
Pytanie nr 14
Jaką kwotę odszkodowania ma zapewniać opłacona polisa odpowiedzialności cywilnej
(SIWZ poz. 6.5)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa wysokości odszkodowania, które ma zapewniać polisa
odpowiedzialności cywilnej.
Pytanie nr 15
Czy posiadane przez projektantów ubezpieczenie OC do kwoty 50 000 Є spełnia warunek
określony w poz. 6.5 SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiadane przez projektantów ubezpieczenie OC do kwoty
50 000Є spełnia warunek określony w poz. 6.5 SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 07.09.2011r.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

