
Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ  
w gminie Popów :  

1. Prosimy o zmniejszenie wadium do 2500,00 w każdym przetargu  
Odp. Zamawiający postanawia pozostawić wysokość wadium na niezmienionym 
poziomie 5000,00 zł  

2. Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 %  
Odp. Zamawiający postanawia pozostawić zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na niezmienionym poziomie 10 % ceny ofertowej  

3. Prosimy o odstąpienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady co wiąże się 
z kilkuletnim zatrzymaniem środków finansowych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zgodnie z warunkami przetargu udziela 36 miesięcznej gwarancji na dokumentację.  
Odp. Zamawiający postanawia pozostawić zabezpieczenie należytego wykonania 
bez zmian i jednocześnie pragnie zaznaczyć, iż przedmiotowe zabezpieczenie nie 
musi być wnoszone w pieniądzu. W ramach przedmiotowego zamówienia 
zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w następujących formach :  

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  
następujących formach:  
a: pieniądzu; 
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z  
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c: gwarancjach bankowych; 
d: gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9  
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 
2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 
4. Prosimy o potwierdzenie, że długość kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania 

wynosi :  
-dla etapu 1 i 2 – około 7 km i około 191 przyłączy  
-dla etapu 3 i 4 około 3,5 km i około 69 przyłączy 
Odp. Zamawiający potwierdza szacunkową długość i ilość przyłączy dla :  
- etapu 1i2 około 7 km i około 191 przyłączy  
- etapu 3i4 – około 3,5 km i około 69 przyłączy  

     5. Prosimy o ilość przyłączy do zaprojektowania  
Odp. Zamawiający nie określa ilości przepompowni jednocześnie informuję że ilość 
przepompowni wynikać będzie z ukształtowania terenu.  

6. Prosimy udostępnić wzór umowy  
Odp. Wzór umowy udostępniony na bip.  
7. Prosimy o umożliwienie płatności częściowych do 80 % wartości umowy na 

podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego sporządzonego przez 
wykonawcę z końcową płatnością 20 % po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę.  
Odo. Zamawiający zakłada rozbicie płatności za realizację zadania na dwie 
transze 80 % po dostarczeniu dokumentacji oraz pozostałe 20 % po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji  pozwolenia na  budowę.  

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ  
w miejscowościach Więcki, Smolarze, Dąbrowa   :  
1. Czy zamawiający udostępni wykonawcy wypisy z rejestru gruntów, niezbędne dla 
uzyskania decyzji administracyjnych.  
Odp. Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów leży po stronie wykonawcy.  



2 Czy projektant będzie zobowiązany do zapytania i uzgodnienia z właścicielami posesji czy 
jest zainteresowany wykonaniem projektu przyłącza i studzienki na terenie posesji oraz czy 
projekt przyłączy będzie oddzielną dokumentacją.  
Odp. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami posesji przebiegu 
przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych działkach.  
Projekty przyłączy mają być integralną częścią opracowania.  
3. W SIWZ pkt. 3 ust. II 1 Zapisano „Dokumentacja winna być wykonana w osobno dla 4 4 
etapów. Czy ma być zapis dla dwóch etapów .  
Odp. Tak właściwy zapis dla zadania Wykonanie Dokumentacji Projektowej – Budowy 
Systemu kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Więcki, Smolarze, Dąbrowa – powinien 
brzmieć dla 2 etapów  
4. W SIWZ w pkt. 3 ppkt. 31 (uwaga) Zapisano : „ Inwestor zapewni odpowiednie mapy do 
celów projektowych. Czy to jest mama w postaci numerycznej tzn w formatach 
*dw,*dxf,*dgn*tif*jpg 
Odp. Mapy do celów projektowych dostępne są w postaci numerycznej  formacie dwg, dxf 
 Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na WYKONANIE  
5. W związku z zapisem pkt. 3 IV Postanowienia końcowe „Na wykonawcy dokumentacji 
projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i 
uzgodnień – usykanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia 
na budowę” czy decyzja o pozwoleniu na budowę ma być prawomocna .  
ODP.Tak zamawiający uzna wykonanie zadania po otrzymaniu prawomocnej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na budowę.  
 

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ  
w miejscowościach Marianów Wąsosz Dolny 
1. Czy zamawiający udostępni wykonawcy wypisy z rejestru gruntów, niezbędne dla 
uzyskania decyzji administracyjnych.  
Odp. Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów leży po stronie wykonawcy.  
2 Czy projektant będzie zobowiązany do zapytania i uzgodnienia z właścicielami posesji czy 
jest zainteresowany wykonaniem projektu przyłącza i studzienki na terenie posesji oraz czy 
projekt przyłączy będzie oddzielną dokumentacją.  
Odp. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami posesji przebiegu 
przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych działkach.  
Projekty przyłączy mają być integralną częścią opracowania.  
3. W SIWZ pkt. 3 ust. II 1 Zapisano „Dokumentacja winna być wykonana w osobno dla 4 4 
etapów. Czy ma być zapis dla dwóch etapów .  
Odp. Tak właściwy zapis dla zadania Wykonanie Dokumentacji Projektowej – Budowy 
Systemu kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Więcki, Smolarze, Dąbrowa – powinien 
brzmieć dla 2 etapów  
4. . W związku z zapisem pkt. 3 IV Postanowienia końcowe „Na wykonawcy dokumentacji 
projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i 
uzgodnień – usykanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia 
na budowę” czy decyzja o pozwoleniu na budowę ma być prawomocna .  
ODP.Tak zamawiający uzna wykonanie zadania po otrzymaniu prawomocnej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na budowę.  

 

 


