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ZP 341/810

dotyczące przetargu nieograniczonego na projekt
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu",

W dniu 23 kwietnia br. do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące wyjaśnienia
następujących kwestii:

1. Określony w SIWZ termin 60-dniowy na opracowanie koncepcji upłynie prawdopodobnie
z końcem lipca 2010 r. Powstanie więc jedynie 4 miesiące na uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej środowiskowej (których wydanie może potrwać nawet do 6 miesięcy w
przypadku konieczności sporządzenia i opiniowania raportu oddziaływania na
środowisko) i pozwolenie na budowę, na które oczekuje się ustawowo 65 dni. Określone
przez Zamawiającego terminy realizacji są więc niemożliwe do spełnienia.

Odpowiedź: po analizie terminów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian do SIWZ
i tak zmienia się brzmienie punktu 7, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ustala etapy realizacji zadania:
7.1 Etap I - w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

aj Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków.
7.2 Etap II - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

aj Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.
bJ Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującą

ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 z późniejszymi zmianami.
c) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z wymaganiami

obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.
d) Uzyskanie pozwolenia na budowę.

7.3 Etap III - w terminie 11miesięcy od dnia podpisania umowy
aj Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego.
b) Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
c) Opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysów ofertowych - tabel elementów

rozliczeniowych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach
dotyczących terminów wykonania, jeśli termin wykonania usługi będzie musiał zostać
przesunięty z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek
przedstawić dokumenty z których będzie wynikała konieczność przedłużenia terminu
wykonania.

2. Proszę o udzielenie informacji nt. osób niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga bowiem dysponowania osobą o tych samych uprawnieniach i tym
samym doświadczeniu.

Odpowiedź: nie ma konieczności dysponowania 4 osobami posiadającymi uprawnienia
do realizacji zamówienia. Kierownik zespołu projektowego może być jednocześnie
projektantem branży sanitarnej czy innej wymaganej w punkcie 8.2.1 SIWZ.


