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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
Ile przepompowni Zamawiający planuje na terenie objętym inwestycją? Czy jest znana ich
lokalizacja?
Odpowiedź:
Ilość i lokalizacja przepompowni ścieków na terenie objętym inwestycją według rozwiązań
technicznych zaproponowanych przez projektanta.
Pytanie nr 2
Czy teren na którym ma być zaprojektowana inwestycja zlokalizowany jest w terenie
zamkniętym?
Odpowiedź:

Pytanie nr 3
W jakich drogach będzie zaprojektowana kanalizacja: wojewódzkich, krajowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zaprojektowana kanalizacja będzie przebiegała na terenie dróg –
krajowej Nr 12, powiatowej i gminnych.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację kanalizacji w pasie drogowym dróg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanalizacji w pasie dróg gminnych w przypadku
przejść poprzecznych i braku możliwości innych rozwiązań technicznych.
Pytanie nr 5
Czy teren objęty zamówieniem

leży

na

działkach objętych aktualnym planem

zagospodarowania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla terenu objętego zamówieniem nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pytanie nr 6
Czy na terenie objętym inwestycją występują formy ochrony przyrody?
Odpowiedź:
W sąsiedztwie terenów objętych zakresem projektu (częściowo Lipiny i Podgóra) występują
obszary „Natura 2000”.
Pytanie nr 7
Czy teren na którym ma być zaprojektowana inwestycja zlokalizowany jest w obszarze
Natura 2000?
Odpowiedź:
W sąsiedztwie terenów objętych zakresem projektu (częściowo Lipiny i Podgóra) występują
obszary „Natura 2000”.
Pytanie nr 8
Czy na trasie przewodu zasilającego stacje występują rezerwaty, parki narodowe lub
krajobrazowe?
Odpowiedź:
Na trasie przewodu zasilającego stacje nie występują rezerwaty, parki narodowe
i krajobrazowe.

Pytanie nr 9
W wyniku analizy projektu umowy stwierdzono brak zapisów w umowie korespondujących
z zapisami punktu 17, ze strony 7 SIWZ. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich zapisów
w umowie korespondujących z zapisami z punktu 17 ze strony 7 SIWZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewidział
w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty oraz określił warunki tej zmiany. Nie zachodzi potrzeba
zamieszczenia tychże zapisów w umowie.
Pytanie nr 10
Czy należy pozyskać jedno pozwolenie na budowę na sieć kanalizacyjną z przyłączami, czy
oddzielnie złożyć wnioski na sieć i na przyłącza?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy uzyskać jedno pozwolenie na budowę sieci z przyłączami.
Pytanie nr 11
Czy siedem kilometrów sieci opisanych w SIWZ stanowi tylko kanalizację grawitacyjną czy
również kanalizację tłoczną (przerzutową)?
Odpowiedź:

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.

