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Suchy Dąb, 23.01.2018 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1
Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
Zamówień Publicznych na realizację inwestycji pn. Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie
„zaprojektuj i wybuduj”.

1. Prosimy o informację dotyczącą punktu włączania do istn. sieci kanalizacji sanit. w m.
Suchy Dąb. Warunki techniczne podają dwa miejsca oddalone od siebie w znacznej
odległości.

WT są dokumentem wydanym przez Eksploatatora. Biorąc pod uwagę techniczne
uwarunkowania podał on alternatywne miejsca włączenia. Decyzja o wyborze miejsca
włączenia należy do projektanta - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.4 PFU.
2. W związku z kończącym się terminem ważności warunków technicznych prosimy o
informację kto będzie odpowiedzialny za ich przedłużenie.
Termin ważności warunków technicznych zostaje przedłużony. W załączeniu WT z dnia
17.01.2018 r.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli znacząco zmienią się warunki techniczne będzie to
podstawa do podwyższenia kwoty ryczałtu.
Nie dotyczy – zgodnie z odpowiedzią na pyt. 2.
4. Czy Zamawiający dopuszcza budowę przepompowni tradycyjnych, warunki wskazują
na budowę tłoczni ścieków.
Odpowiedź zawarta w pkt. 2.8.2 PFU, a szczególnie 2.8.2.9.

5. Załączniki graficzny jest mało czytelny, brak danych wysokościowych terenu.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w celu
ustalenia ilości przepompowni ścieków.
Załącza się mapę sytuacyjno – wysokościową w formacie dxf.
6. Prosimy o podanie orientacyjnej ilość przyłączy kanalizacji sanit.
Zakres zamówienia oszacowano w pkt 1.2. PFU. Orientacyjną ilość przyłączy Wykonawca
może określić na podstawie tych danych, liczby działek zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia, załącznika mapowego oraz ogólnodostępnych danych. Ostateczna ilość
przyłączy będzie wynikiem projektowania, które to jest zadaniem Wykonawcy.
7. Czy na cały zakres inwestycji jest Plan Miejscowy.
Tak, na cały zakres inwestycji jest Plan Miejscowy. Sytuację "planistyczną" na czas
sporządzenia PFU opisano w pkt. 1.3.4.2.
8. Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
ZAŁĄCZA SIĘ DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR OP.6220.1.11.2016 Z
DNIA 11.05.2016 R.
9. Czy występują drogi inne niż gminne w zakresie inwestycji. Czy są wydane warunki
odtworzenia nawierzchni drogowej dla tych dróg.
W pkt 1.3.4.1 PF-U wskazano, że lokalizacja sieci może nastąpić także w drodze powiatowej.
Na etapie sporządzania PFU nie było warunków technicznych odtworzenia dróg.
10. Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu drogowego odtworzenia nawierzchni
drogowej.
Tak, Zamawiający wymaga opracowania projektu odtworzenia nawierzchni jako projektu
branży drogowej.
11. Czy do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków należy przewidzieć przewoźny
agregat prądotwórczy. Czy w zakresie inwestycji należy przewidzieć kupno tego
sprzętu i w jakiej ilości, czy eksploatator już posiada taki sprzęt. Czy należy
przewidzieć jeszcze innych przewoźny sprzęt do obsługi przepompowni np podnośnik
do pomp.
W ofercie nie należy przewidywać zakupu przewoźnego agregatu prądotwórczego oraz
podnośnika do pomp.

12. Miejscowość leży w rejonie cieków wodnych. Wynika z wstępnej analizy, że ilość
przejść to minimum cztery.
Ten punkt nie zawiera pytania.
13. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne.
Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.
14. Czy Zamawiający przewiduje przydomowe przepompownie ścieków na działach
prywatnych.
Zgodnie z pkt 1.1. PFU takie sytuacje dopuszcza się wyjątkowo.
15. Jeżeli lokalizacja przepompowni sieciowej wystąpi na działce nie będącej własnością
Gminy, czy Gmina przewiduje wykup działki czy zawrze umowę służebności. Czy
Zamawiający dokona podziału i wykupu działki lub zawarcie umowy służebności we
własnym zakresie.
Przyjęcie odpowiedniej procedury tj. wykup czy służebność będzie wybrana przez
Zamawiającego po wskazaniu konkretnych działek przez Wykonawcę. Podział działki będzie
po stronie Wykonawcy. Zawarcie Umowy służebności będzie po stronie Zamawiającego na
podstawie dokumentów przegotowanych przez Wykonawcę.
16. Czy na "wejście" metr na działkę prywatną wymagana będzie umowa służebności, czy
zawarcie tej umowy będzie po stronie Zamawiającego.
Zawarcie tej umowy będzie po stronie Zamawiającego.
17. Czy wymagany będzie projekt wykonawczy, jeżeli w projekcie budowlanym ujęte będą
profile i szczegóły budowy sieci kanalizacji sanit. i przepompowni ścieków ( jako
projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy ). Inwestycja jest realizowana w
ramach zadania "zaprojektuj-wybuduj".
Zgodnie z pkt 2.3. PFU – projekty wykonawcze są wymagane.
W związku z wyżej wymienionymi pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.
Proponuję przedłużenie terminu składania ofert o tydzień.
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.02.2018 r.

