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dot. zamówienia publicznego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w miejscowości Teodorów”          
 
 
 

 
          Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi 
na  zadane pytania o treści: 
 
 
Pytanie 1: 
Załącznik nr 1 do SIWZ tabela elementów robót poz. 13 i 14 roboty drogowe podana 
jednostka miary to kpl. Czy prawidłową jednostką nie powinien być m2?  
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Tak. Prawidłowa jednostka miary w poz. 13 i 14 tabeli elementów robót to „  m2 ”. 
Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w wymienionych pozycjach. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o zamieszczenie w umowie postanowienia dotyczącego zmiany wynagrodzenia w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Brak takiego postanowienia naraża 
Wykonawcę na konieczność rozliczenia umowy według stawki innej niż zakłada w chwili 
składania oferty i zawierania umowy. Powyższe pytanie jest uzasadnione treścią art. 144 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający wymaga wskazania w ofercie ceny brutto za realizację całości zamówienia w 
formie ryczałtu, która zostanie przeniesiona do umowy i będzie wiążąca dla stron przez okres 
realizacji zamówienia. Opis sposobu obliczania ceny został określony w części XII SIWZ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku 
VAT. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Parametry równoważności 
są opisane w dokumentacji technicznej i STWiOR. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań 
równoważnych. 
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, 
specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 



organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
  
Pytanie 4: 
Dokumentacja techniczna mówi o wykonaniu przepompowni indywidualnej. Prosimy  
o wyjaśnienie czy niniejsze postępowanie obejmuje w/w zakres robót? Jeżeli tak, prosimy o 
określenie szczegółowego zakresu robót (korektę przedmiaru i tabeli elementów) w celu 
ujednolicenia ofert przetargowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Tak, postępowanie obejmuje wykonanie indywidualnej przepompowni ścieków. Zakres robót 
zawarty jest w przedmiarze robót w poz. 9.6. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. 
Wycenę należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 5: 
Dokumentacja techniczna mówi: „W momencie podłączania do kanalizacji sanitarnej domów 
należy bezwzględnie wykonać odpowietrzenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie  
z normą, wyprowadzając ostatni pion kanalizacyjny ponad połać dachu domu, kończąc go 
wywiewką kanalizacyjną.” Prosimy o wyjaśnienie czy niniejsze postępowanie obejmuje w/w 
zakres robót? Jeżeli tak, prosimy o określenie szczegółowego zakresu robót (korektę 
przedmiaru i tabeli elementów) w celu ujednolicenia ofert przetargowych.  
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Postępowanie nie obejmuje tego zakresu robót. Wykonanie odpowietrzeń instalacji 
kanalizacji wewnętrznej leży po stronie właściciela nieruchomości.  
 
Pytanie 6: 
Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że w momencie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami będzie zachodziła konieczność rozbiórki i odtworzeń ogrodzeń do posesji. 
Prosimy o wyjaśnienie czy niniejsze postępowanie obejmuje w/w zakres robót? Jeżeli tak,  
prosimy o określenie szczegółowego zakresu robót (korektę przedmiaru i tabeli elementów) w 
celu ujednolicenia ofert przetargowych. 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Demontaż i montaż ogrodzeń zawarty jest w poz. 3.11 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 7: 
Dokumentacja techniczna mówi: „Przyłącza  należy  wykonywać  z  pominięciem  
istniejącego  szamba.  Szambo  należy wypiąć z układu hydraulicznego i zlikwidować. W tym 
celu należy wybrać z niego ścieki i osady wozem  asenizacyjnym,  wlot  zabetonować,  a  
następnie  opróżnione  zasypać  piaskiem  w  całej objętości.” Prosimy o wyjaśnienie czy 
niniejsze postępowanie obejmuje w/w zakres robót? Jeżeli tak, prosimy o określenie 
szczegółowego zakresu robót (korektę przedmiaru i tabeli elementów) w celu ujednolicenia 
ofert przetargowych. 
 
 
 



Odpowiedź na pytanie 7: 
Postępowanie nie obejmuje tego zakresu robót. Istniejące szamba - ich opróżnienie i 
likwidacja jest po stronie właściciela nieruchomości.  
 
Pytanie 8: 
Prosimy o zamieszczenie decyzji nr 37/01/2013 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. 
 
Odpowiedź na pytanie 8: 
W załączeniu decyzja nr 37/01/2013 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o zamieszczenie warunków technicznych wydanych przez ZGK w Skórcu. 
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
W załączeniu warunki techniczne wydane przez ZGK w Skórcu. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę. 
 
Odpowiedź na pytanie 10: 
Pozwolenia na budowę w załączeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. decyzja nr 37/01/2013 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
2. warunki techniczne wydane przez ZGK w Skórcu. 
3. pozwolenie na budowę - decyzja Nr 12/2013 
4. pozwolenie na budowę - decyzja Nr 195/2013 

 


