
Sępólno Krajeńskie, dnia 13.05.2014 r. 

Numer sprawy: 2/2014 

 

Wykonawcy 

 

dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim - Etap I i II” 

  

 Działając na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu z dnia 16.04.2014 r.), Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu  

o zamówienie publiczne: 

Zestaw nr 23 z dnia 09.05.2014 r. 

 

Pytanie 1 

W dokumentacji projektowej oraz przedmiarach nie uwzględniono konieczności 

wykonania przejść szczelnych przez ściany (z wyjątkiem obiektów nr 2 oraz nr I). Czy 

należy wycenić wykonanie przejść szczelnych w pozostałych obiektach. 

Odpowiedź: 

Tak, należy wycenić – zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej projekt 

wykonawczy, technologia wod.-kan. eta I i II „Przejścia rurociągów przez 

ściany wykonane będą jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 

wody gruntowej i ewentualną eksfiltrację ścieków.” 

 

 

Pytanie 2 

W przedmiarach nie występują pozycje dotyczące odtworzenia istniejących nawierzchni 

drogowych uszkodzonych w trakcie realizacji sieci międzyobiektowych. Prosimy  

o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni drogowych po 

wykonywanych robotach? 

Odpowiedź: 

Nawierzchnie drogowe i tereny zielone uszkodzone podczas wykonywania robót 

drogowych należy odtworzyć – zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej, 

tj. projekt wykonawczy „drogi i place” pkt. 3 oraz STWiORB, ST-08 „drogi  

i place” pkt.2. 

 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z dokumentacją projektową Drogi, Place Projekt wykonawczy etap I, II i III 

przestrzeń między nowym reaktorem a istniejącym (w tym miejscu przebiegać będzie 

nowoprojektowana droga wewnętrzna) ma być zasypana materiałem z rozbiórki 

pochodzącej pól biologicznych rozbieranych w etapie III. Etap III nie jest w zakresie 

postępowania przetargowego. Natomiast ilość materiału z wykopów i rozbiórek obiektów 

I i II etapu będzie niewystarczajaca na zasypanie tego elementu. Czy w związku z tym 

należy uwzględnić w wycenie zakup i dowóz brakującej ilości materiału zasypowego, czy 



też zasypka i droga wewnętrzna zostanie dokończona przez wykonawcę III etapu 

budowy? 

Odpowiedź: 

W wycenie należy uwzględnić zakup i dowóz brakującej ilości materiału 

zasypowego – zgodnie z zapisem STWiORB, ST-02 „roboty rozbiórkowe  

i demontażowe” pkt. 4.2. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.05.2014 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 19.05.2014 r., godz. 09:45. 

 

 

Zestaw nr 24 z dnia 13.05.2014 r. 

 

Pytanie 1 

Działając w imieniu Wykonawcy, z uwagi na czas niezbędny do wypełnienia Załącznik nr 

1B, sprawdzenia poprawności oferowanych urządzeń oraz pozyskania kart katalogowych 

do kilkudziesięciu pozycji, jak również przygotowanie konkurencyjnej oferty cenowej – 

wnosimy o zmianę składania terminu ofert o tydzień, tj. na 22.05.2014 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 19.05.2014 r., godz. 09:45. 

 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

Wzór umowy – Rozdział II, art. 7 – ust. 7.2., dodaje się następujące punkty, 

który przyjmują numerację lit. j) oraz lit. k): 
 

j) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do tej 

umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu. 

k) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo lub ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy określonej w art. 9 ust. 9.1. Wyłączenie to nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

Dotychczasową numerację od lit. j) do lit. p) zmienia się odpowiednio na lit. od 

l) do lit. s). 

 

 



Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 12: 

JEST: 

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

OFERTA PRZETARGOWA 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim – Etap I i II” 

Nie otwierać przed 15 maja 2014r. godz. 10:00 

 

POWINNO BYĆ: 

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 

89-400 Sępólno Krajeńskie 

OFERTA PRZETARGOWA 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim – Etap I i II” 

Nie otwierać przed 19 maja 2014r. godz. 10:00 

 

 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1: 

JEST: 

Ustala się termin składania ofert na dzień 15 maja 2014 r., godz. 09:45 

POWINNO BYĆ: 

Ustala się termin składania ofert na dzień 19 maja 2014 r., godz. 09:45 

  

 

         Z poważaniem 

 


