Szydłowiec, dnia 29.09.2020 r.
Znak: ZPI.271.17.2020
Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej:
Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami
ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski.
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:
Pytanie
Zgodnie z § 1 ust. 2 projektu umowy, rzeczowy zakres przedmiotu umowy opisują m.in.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W udostępnionej
dokumentacji przetargowej brak ww. specyfikacji. Proszę o ich udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Z umowy zapis dotyczący specyfikacji zostanie wykreślony.

Pytanie
Zgodnie z opisem Projektu budowlanego pkt. 1.1 wykonanie kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej w ciągu ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski podlega
pozwoleniu budowlanemu. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu
prawomocnego pozwolenia na budowę? Jeśli tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Prace budowlane prowadzone będą w oparciu o zgłoszenie robót nr

92/2018 z dnia

16.04.2020 roku w załączeniu.

Pytanie
Zgodnie z opisem Projektu budowlanego pkt. 1.1., realizacja projektowanych przyłączy
kanalizacji sanitarnej przewidziana jest na podstawie zgłoszenia robót. Proszę o wyjaśnienie,
kto jest zobowiązany, Wykonawca czy Zamawiający, do dokonania we właściwym organie
zgłoszenia tych robót?
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Odpowiedź:
Przedmiotem postępowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na które Gmina
Szydłowiec posiada zgłoszenie robót. W związku z powyższym nie ma potrzeby występować
do właściwych organów ze zgłoszeniem budowy przyłączy.
Pytanie
Przedmiotowa inwestycja częściowo będzie realizowana na nieruchomościach prywatnych.
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień i otrzymał zgody
właścicieli działek na prowadzenie robót na terenie nieruchomości prywatnych?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przed zgłoszeniem robót budowlanych otrzymał
działek na prowadzenie robót na terenie ich nieruchomości.

zgody

właścicieli

Pytanie
Powołując się na zapisy Projektu budowlanego (pkt. 1.2 opisu do projektu, uwarunkowania
własnościowe), proszę o udostępnienie wykazu działek oraz właścicieli o których mowa
w tym punkcie.
Odpowiedź:
Wykaz działek przez które projektowana jest sieć kanalizacyjna znajduje się na stronie
tytułowej dokumentacji projektowej. Dane dotyczące właścicieli nieruchomości prywatnych
nie wpływają na cenę oferty oraz nie są niezbędne do przygotowania w sposób zgodny
z przepisami oferty przetargowej.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień z zarządcami
dróg publicznych? Jeśli tak proszę o ich udostępnienie.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu wytycznych
odtworzenia/wykonania nawierzchni uzgodnionych z zarządcami dróg publicznych? Jeśli tak,
proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Nie.
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Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu zezwolenia na wycinkę drzew,
które kolidują z trasą projektowanej kanalizacji (zgodnie z opisem do Projektu budowlanego
pkt. 1.2)? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zadrzewienia, które mogą kolidować z trasą projektowanej kanalizacji sanitarnej nie
wymagają uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
Pytanie
Czy Zamawiający jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji geotechnicznej terenów
inwestycji? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
W załączeniu dokumentacja geotechniczna.
Pytanie
Proszę o udostępnienie uzgodnień i warunków przyłączenia wydanych przez PGE SkarżyskoKamienna, o których mowa w opisie Projektu budowlanego pkt. 2.3.8.5.
Odpowiedź:
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilania
elektrycznego przepompowni ścieków oraz ich oświetlenia wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń, w tym warunków przyłączenia.
Pytanie
Proszę o udostępnienie uzgodnień dotyczących wykonania oświetlenia terenu przepompowni,
o których mowa w opisie Projektu budowlanego pkt. 2.3.8.6.
Odpowiedź:
Wszelkie uzgodnienia pomiędzy projektantem a Zamawiającym zostały zawarte w pkt.
2.3.8.6 Oświetlenie terenu przepompowni.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu szczegółowych warunków
technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej Orange, zgodnie z ustaleniami
wskazanymi w Protokole z narady koordynacyjnej z dnia 12.07.2017r.? Jeśli tak proszę
o udostępnienie.
Odpowiedź:
W załączeniu warunki techniczne Orange.
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Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na działce nr 3268/3
zostało przeprojektowane zgodnie z uwagą z narady koordynacyjnej (Protokół z narady
koordynacyjnej z dnia 12.07.2017r.)?
Odpowiedź:
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku na działce nr 3268/3 jest poza zakresem
przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia opisany został szczegółowo w SIWZ
rozdz. III pkt. 5.
Pytanie
Zgodnie z opisem do Projektu budowlanego pkt. 2.3.9.1 szczegóły konstrukcyjne nawierzchni
zostały podane na przekrojach konstrukcyjnych. W udostępnionych materiałach brak
przekrojów konstrukcyjnych. Proszę o uzupełnienie powyższego.
Odpowiedź:
Szczegóły dotyczące konstrukcji nawierzchni zostały opisane w pkt. 2.3.9.1 Wjazd do
przepompowni.
Pytanie
Zgodnie z opisem Projektu budowlanego pkt. 3.1, informacje zawarte w projekcie
budowlanym zostały uszczegółowione w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji
technicznej. W udostępnionych materiałach brak ww. opracowań. Proszę o wyjaśnienie czy
Zamawiający jest w posiadaniu Projektu wykonawczego przedmiotowej inwestycji oraz
Specyfikacji technicznych? Jeśli tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu wykonawczego przedmiotowej inwestycji oraz
specyfikacji technicznych.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy którakolwiek z robót objętych przedmiotem zamówienia wiąże się
z koniecznością wykupu gruntu pod jej wykonanie? Czy Zamawiający posiada prawo
własności do wszystkich działek budowlanych, na których prowadzona będzie przedmiotowa
inwestycja?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada prawa własności do wszystkich działek budowlanych, na których
prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja. Wykup gruntów, na których prowadzone będą
roboty budowlane nie jest przedmiotem zamówienia.
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Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji i ustaleń z Zarządem Dróg
Powiatowych dotyczących lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej oraz
dotyczących zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej? Jeśli tak proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej została uzgodniona z zarządcą drogi.
Pytanie
Proszę wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać odejścia
kanalizacyjne DN160 od projektowanych kanałów DN200 do granicy działki prywatnej? Jeśli
tak, proszę o udostępnienie profili podłużnych projektowanych odejść kanalizacyjnych.
Odpowiedź:
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać odejścia kanalizacyjne DN160 od
projektowanych kanałów DN200 do pierwszej studni na posesji wraz z tą studnia. Zakres
przedmiotu zamówienia opisany został szczegółowo w SIWZ rozdz. III pkt. 5.
Pytanie
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
technicznej zasilania przepompowni P1, P2, P3 i P4 oraz oświetlenia terenu tych
przepompowni.
Odpowiedź:
Tak. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest opracować
dokumentację techniczną zasilania przepompowni P1, P2, P3 i P4 oraz oświetlenia terenu
tych przepompowni.
Pytanie
Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na wykonanie zasilania elektrycznego
przyobiektowych przepompowni ścieków Pp1, Pp2, Pp3, Pp4, Pp5. W udostępnionych
materiałach przetargowych brak takiego opracowania.
Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wykonać zasilanie elektryczne tych
przepompowni jako zalicznikowe z istniejących budynków.
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka kanalizacji
grawitacyjnej SD46 do studni SD60 oraz odcinka kanalizacji tłocznej od studni SD60 do
przepompowni P2, zgodnie z rys. 2 Projektu zagospodarowania terenu?
Odpowiedź:
Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni oznaczonej SD46 do studni SD60 oraz odcinek
kanalizacji tłocznej od studni SD60 do przepompowni P2 nie jest przedmiotem zamówienia.
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Pytanie
Dotyczy Projekt budowlany opis str. 24. Zgodnie z opisem należy przewidzieć konieczność
wprowadzenia zmian w oprogramowaniu SCADA oczyszczalni w Skoroszycach. Wg wiedzy
Wykonawcy oczyszczalnia do której będą odprowadzane ścieki z projektowanej kanalizacji
zlokalizowana jest w msc. Szydłowiec (msc. Skoroszyce znajduje się w powiecie Nyskim
woj. opolskie). Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Czy w związku z zaistniałą pomyłką
w dalszym ciągu konieczne jest wprowadzanie zmian w istniejącym oprogramowaniu.
Odpowiedź:
Oczyszczalnia do której będą odprowadzane ścieki z projektowanej kanalizacji zlokalizowana
jest w Szydłowcu, w związku z czym nie potrzeby wprowadzania zmian w istniejącym
oprogramowaniu.
Pytanie
Dotyczy Projekt budowlany opis str. 25 pkt. 2.3.8.6 zgodnie z opisem wszystkie prace
związane z zasilaniem przepompowni wykonać pod nadzorem służb technicznych
pracowników WIK Skoroszyce. Sytuacja analogiczna jak w pkt. 1 powyżej. Proszę
o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie właściwych służb technicznych organów
nadzorujących
Odpowiedź:
Wszelkie prace związane z zasilaniem przepompowni wykonać pod nadzorem służb
technicznych pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert
nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert
nie ulega zmianie.

Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew
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