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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
        pn. „Ochrona wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru chronionego Krajobrazu  
       „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI”.  
 

 
WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ 
 

Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

Pyt. 1) 
W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis „Zamówienie obejmuje wykonanie w pełnym 
zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 6,764 km oraz odcinków przyłączy od sieci 
do granic nieruchomości przewidzianych do przyłączenia”. W kolejnym wierszu zapisano „Kanalizacja 
obejmuje swoim zakresem kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bohaterów 
Powstań Śląskich – posesji nr: 47, 49, 51. 53”.  
W kosztorysie dla tej ulicy nie ma pozycji zawierającej zakres budowy tych przyłączy. Również na 
arkuszach mapowych oraz na profilach nie ma zaznaczenia dla wymienionych posesji jaką trasą mają 
zostać wykonane przepięcia. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o długości przyłączy wymaganych 
opisem przedmiotu zamówienia. 
Odp. 
Na zadaniu - budowa kanalizacji ul. Bohaterów Powstań Śląskich należy wykonać przyłącza do 
posesji nr 45 i nr 49 i zakończyć studzienkami o średnicy 315 mm. 
Pyt. 2) 
Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji nt. łącznej długości przyłączy od granicy posesji 
do budynku mimo tego, że w kosztorysach dla ulic Korfantego, Daszyńskiego i Nowej w poz. 129 oraz 
dla ulic Wyzwolenia i Świętojańskiej w poz. 108 ujęto te ilości. Prosimy o uzupełnienie Opisu 
przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz korektę łącznej długości całkowitej długości kanalizacji 
sanitarnej. 
Odp. 
W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się informacja dot. ilości planowanych długości 
przyłączy. 
Pyt. 3) 
Łączna ilość studzienek kanalizacyjnych o średnicy 315 mm to 166 szt (jak wynika z przedmiarów),  
a nie jak zapisano w Opisie przedmiotu zamówienia 6 szt. Prosimy o korektę. 
 



Odp. 
Zadanie obejmuje wykonanie 5 szt. studzienek kanalizacyjnych o średnicy 315 mm. 
Pyt. 4) 
W kosztorysie dla ulicy Korfantego, Daszyńskiego i Nowej nie ujęto studni rozprężnej betonowej  
fi 1200, której schemat został dołączony do dokumentacji przetargowej. Prosimy o uzupełnienie  
w kosztorysie. 
Odp. 
Studzienka rozprężna to typowa studzienka Ø1200 betonowa z wykonaniem podejścia 
dopływowego w celu wytracenia prędkości dopływających ścieków. 
Pyt. 5) 
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej. 
Odp. 
Dokumentacja została zamieszczona na stronie, jako kolejne pliki do pobrania. 
Pyt. 6) 
Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu decyzji drogowej dla drogi powiatowej nr 1515  
ul. Daszyńskiego i Korfantego. 
Odp. 
Uzgodnienia dot. w/w dróg zostały uzupełnione na stronę, jako kolejne pliki. 
Pyt. 7) 
Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu aktualnych warunków przyłączenia pompowni PN przy 
ul. Wyzwolenia oraz warunków przyłączenia dla pompowni P-1 przy ul. Korfantego. 
Odp. 
Budowę przyłącza energetycznego do przepompowni wykona Zakład Energetyczny, na 
podstawie umowy zawartej z Gminą. Zakres ten nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
Pyt. 8) 
W przypadku braku ważnych dokumentów (decyzji), kto poniesie koszty uzyskania aktualizacji 
uzgodnień i decyzji? 
Odp. 
Zakres i wynikające z niego koszty ponosi Gmina. 
Pyt. 9) 
Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym oraz 
za wycinkę drzew i krzewów? Nadmieniamy, że zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody  
z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 – tekst jednolity z póżn. zm.) opłaty te ponosi 
posiadacz nieruchomości. 
Odp. 
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W razie wystąpienia takiej konieczności, wycinka 
zostanie wykonana staraniem i kosztem Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami prawa. 
Pyt. 10) 
Czy  Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji dendrologicznej oraz zestawienia 
inwentaryzacyjnego drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki, jeśli tak, to prosimy  
o umieszczenie na stronie internetowej. 
Odp. 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi powyżej - do pyt.9). 
Pyt. 11) 
Prosimy o podanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych i krajowych. 
Odp. 
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg (zgodnie z uchwałą nr XXI/161/04 Rady Miejskiej  
w Niemodlinie z dn. 28.10.2004r.), dla których zarządcą jest Gmina Niemodlin dotyczące 
prowadzenia robót w pasie drogowym, za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia, 
wynoszą: 
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości   1,50 zł, 
- przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości   3,00 zł, 
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia   6,00 zł, 
- dla chodników, placów, (…), ciągów pieszych   1,50 zł, 
- dla pozostałych elementów pasa drogowego, niewymienionych powyżej   1,00 zł. 
 
Natomiast w odniesieniu do pozostałych kategorii dróg, zapytania należy kierować do 
właściwych Zarządców Dróg. 



Pyt. 12) 
Występują rozbieżności między ilościami sieci w Przedmiarze robót, a ilościami występującymi  
w Projekcie wykonawczym na profilach, mianowicie: 
a) dla ul. Bohaterów Powstań Śląskich: 
- w opisie technicznym (projekt wykonawczy) ilość studzienek fi 1200 – 1 szt. natomiast w kosztorysie 
oraz na profilu 2 szt. Prosimy o weryfikację opisu. 
- w opisie technicznym (projekt wykonawczy) ilość studzienek fi 315 – 5 szt. natomiast w kosztorysie 
oraz na profilu brak studzienek fi 315. Prosimy o weryfikację opisu i kosztorysu. 
Odp. 
Ilość studzienek kanalizacyjnych dla tej części zamówienia wynosi:  
- Ø1200 – 2szt.,  
- Ø425 – 7szt.,  
- Ø315 – 2szt. 
b) dla ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowej: 
- w opisie technicznym (projekt wykonawczy) długość przyłączy kanalizacji sanitarnej na posesji PVC 
fi 200 wynosi 258m. Taka sama długość występuje na profilach. W kosztorysie w poz. 130 występuje 
ilość 223m. Prosimy o weryfikację kosztorysu. 
- w opisie technicznym (projekt wykonawczy) długość przyłączy kanalizacji sanitarnej na posesji PVC 
fi 160 wynosi 1273,5 m. Taka sama długość występuje na profilach. W kosztorysie w poz. 129 
występuje ilość 1222m. Prosimy o weryfikację kosztorysu. 
Odp. 
Przyłącza na posesji wyłączone z przedmiarów. 
Pyt. 12) 
W kosztorysie dla ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowej w poz. 56 ujęto demontaż studzienek 
betonowych o śr. 1200 mm gł. do 2,0 m w ilości 18 sztuk. Prosimy o wskazanie lokalizacji studzienek 
przewidzianych do demontażu. 
Odp. 
Demontaż studzienek: ul. Nowa przy posesji   nr 12 – 14 i 16 – 18  szt.-10, 
    ul. Korfantego posesja nr 44 – 46 i 49 – 50  szt.-8. 
Pyt. 13) 
W kosztorysie dla ul. Wyzwolenia i Świętojańskiej w poz. 32 ujęto demontaż kanału PVC fi 160 mm  
w ilości 30 m. Prosimy o wskazanie lokalizacji przewodu przewidzianego do demontażu. 
Odp. 
Przedmiotowa studnia i odcinek kanalizacji znajduje się pomiędzy studniami Sk 23 i S-ist  
(rys. nr 2). 
Pyt. 14) 
W kosztorysie dla ul. Wyzwolenia i Świętojańskiej w poz. 33 ujęto demontaż studzienki z tworzywa 
sztucznego fi 315 do gł. 2,0 m. Prosimy o wskazanie lokalizacji studzienki przewidzianej do 
demontażu. 
Odp. 
Przedmiotowa studnia i odcinek kanalizacji znajduje się pomiędzy studniami Sk 23 i S-ist  
(rys. nr 2). 
Pyt. 15) 
Proszę jednoznacznie opisać sposób odtworzenia dróg gminnych (zamieścić na stronie przetargu 
decyzje, uzgodnienia), a w szczególności ulic: 
a) ul. Nowa – w opisie przedmiotu zamówienia określono termin 50 dni na wykonanie m.in. 

odtworzenia nawierzchni dróg. Ulica w połowie długości jest asfaltowa, a na pozostałej długości 
gruntowa.  
Proszę określić sposób odtworzenia drogi oraz które pozycje kosztorysowe w kosztorysie dla  
ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowej odpowiadają sposobowi odbudowy ul. Nowej. 

b) ul. Korfantego (od miejsca przejścia drogi powiatowej 1515 z ul. Korfantego w ul. Daszyńskiego)  
w kierunku pompowni P-1. 
Proszę określić sposób odtworzenia drogi oraz które pozycje kosztorysowe w kosztorysie dla  
ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowej odpowiadają sposobowi odbudowy wyżej opisanej drogi. 

Odp. 
Nawierzchnie drogowe. 
Rozbiórka nawierzchni drogi powiatowej asfaltowej poprzez ciecie asfaltu na szerokość 
wykopu powiększoną o 0,50 m z każdej strony wykopu. Rozebranie podbudowy o szerokości 
wykopu powiększoną o 0,50 m z każdej strony wykopu. 
Pozycje kosztorysowe od 107 – 115. 



Ul. Nowa - kolektor zlokalizowany w poboczu drogi z częściowym rozebraniem nawierzchni 
asfaltowej o szer. do 1,0 m oraz w poprzek drogi  na łącznej dług. ok. 140 ,0 m. Pobocze drogi 
wzmocnić materiałem z rozbiórki. Nawierzchnie gruntowa uzupełnić tłuczniem z poz. 115.  
 
Ul. Daszyńskiego – kolektor zlokalizowany w poboczu ok. 0,5 m od krawędzi asfaltu. Przyjęto 
rozbiórkę nawierzchni o szer. do 1,0 m. Odtworzeni nawierzchni ścieralnej wraz z frezowaniem 
do połowy szerokości drogi  
 
Ul. Korfantego 
Usuniecie nawierzchni asfaltowej na szer. 2,0 m. Frezowanie na całej szerokości z wyłączeniem 
odcinka od Sk43 do Sk 38 frezowanie do 1/2  szerokości jezdni. 
 
Kolektor Ks 1/1  Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na szer. do 1,5 m. 
 
Roboty drogowe zgodnie z załączonym zweryfikowanym przedmiarem. 
Odtworzenie dróg.  
Pozycje kosztorysowe od 107 – 115. 

 
Odtworzenie dróg gminnych na szerokości pasa rozbiórki bez frezowania. 
 
Przedmiar dla obiektu Bohaterów Powstań Śl. poz. 22,47,i 48 – jednostka obmiaru szt. 
 
Skropienie asfaltem zgodnie z zweryfikowanym przedmiarem.

 

 
Rozbiórka i odbudowa nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 90,0 m

2. 

 
Pyt. 16) 
Przedmiar dla ul. Bohaterów Powstań Śląskich w poz. 22, 47 i 48 zawiera błędną jednostkę (jest „196” 
a powinna być „szt”). Prosimy o weryfikację. 
Odp. 
Błąd pisarski poprawiono w nowych (zmienionych) przedmiarach robót, zamieszczonych na 
stronie internetowej jako pliki do pobrania. 
Pyt. 17) 
Jak wynika z Projektu wykonawczego dla ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowej w pkt. 8, dla  
ul. Korfantego należy odbudować warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni natomiast dla  
ul. Daszyńskiego należy ułożyć warstwę ścieralną do osi jezdni. Zatem właśnie dla tych powierzchni 
należy wykonać skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną. W przedmiarze 
dla powyższych ulic w poz. 114 obmiar wykonania nawierzchni ścieralnej to 5398 m2, natomiast  
w poz. 113 obmiar skropienia asfaltem pod warstwę ścieralną to 2295 m2. 
Z uwagi na brak zamieszczonej decyzji dróg powiatowych prosimy o jednoznaczne określenie na 
jakiej szerokości należy wykonać skropienia asfaltem pod warstwę ścieralną i ewentualną korektę 
obmiaru pozycji 113. 
Odp. 
Decyzję Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zezwalającą na zajęcie pasa drogi powiatowej 
zamieszczono na stronie internetowej. Skorygowano również ilości robót drogowych  
w poprawionym przedmiarze robót – pliki do pobrania. 
Pyt. 18) 
Prosimy o wyjaśnienie SIWZ. Czy w zakresie robót do wykonania są również przykanaliki od granicy 
posesji do budynków? 
Odp. 
Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy od granicy posesji do budynków, za wyjątkiem 
dwóch przyłączy na ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 45 i 49, które należy wykonać w całości 
i zakończyć studzienkami: Sk 9.2 i Sk 4.1 (jak w projekcie wykonawczym). 
Poprawiony przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej. 
Pyt. 19) 
Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy i czy ma być on sporządzony w wersji pełnej, czy 
uproszczonej? 
 
 
 



Odp. 
Kosztorys ofertowy wymagany jest na etapie spełnienia formalności przed podpisaniem 
umowy, jak określa pkt XVIII SIWZ. Zatem nie musi być przedkładany wraz z ofertą. 
Wystarczającym będzie kosztorys uproszczony. 
Pyt. 20) 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, 
stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane  
z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym? (…). 
Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany słupów oświetleniowych stalowych na słupy aluminiowe. 
Pyt. 21) 
§ 4 ust. 1 pkt 18 Wzoru umowy – Załącznika Nr 8 do SIWZ 
Powyższy zapis stanowi, iż do obowiązków Wykonawcy należy: „Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, 
ważnej nie później niż od daty podpisania umowy-do czasu odbioru końcowego”. 
Czy spełnieniem ww. wymogu będzie przedłożenie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej fakt 
ubezpieczenia Wykonawcy od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; min. kwota 
ubezpieczenia 1 000.000 zł, ważnej do k. roku 2011 wraz ze złożeniem zobowiązania Wykonawcy,  
w którym wskaże on, iż będzie przedłużał rzeczoną polisę do czasu zakończenia terminu realizacji 
umowy. 
Odp. 
Posiadanie opłaconej polisy stanowi jeden z warunków udziału w postępowaniu, zatem 
warunek ten musi być spełniony na dzień składania ofert. Intencją zapisu umownego, o którym 
mowa w powyższym pytaniu, jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na cały okres 
realizacji zamówienia i nie ma znaczenia, czy będzie to jedna polisa na cały czas trwania 
zamówienia, czy polisa będzie przedłużana w trakcie trwania realizacji zamówienia.  
Pyt. 22) 
§ 12 ust. 7 Wzoru umowy – Załącznika 
Z treści wzoru umowy wynika, iż „jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, 
Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych”. Taka regulacja w ocenie 
Wykonawcy jest zbyt ogólna i wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Wobec czego proszę  
o wyjaśnienie jego treści i skonkretyzowanie okoliczności faktycznych, których wystąpienie spowoduje 
możliwość zastosowania ww. postanowienia. 
Odp. 
Przedmiotowe zamówienie (inwestycja) dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych, tj. 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ukończenie inwestycji w terminie określonym  
w SIWZ oraz we wzorze umowy. Termin ten jest również określony w umowie o dofinansowanie 
inwestycji. Niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji, zgodnie z w/w umową, skutkować 
będzie utratą dofinansowania. Powstanie tym samym po stronie Zamawiającego szkoda, której 
naprawienia Zamawiający może się domagać od podmiotu ponoszącego winę za powstanie 
szkody. Jeżeli zatem Wykonawca z własnej winy nie dotrzyma terminu realizacji zadania, 
będzie on uznany za sprawcę w/w szkody, od którego Zamawiający zażąda odszkodowania. 
Dotyczy to także sytuacji, gdy Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy w związku  
z wadliwym jego wykonaniem.  
Pyt. 23) 
Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, że przy ul. Nowej na kanale KS – 2,5A  
(odcinek Sk-110 – Sk 117) i KS – 2,5B (odcinek Sk-96 – Sk-114) budowa kanalizacji wymaga rozbiórki 
i odtworzenia płyt betonowych o łącznej długości bieżącej kanalizacji ok. 110m. Przedmiar dla ul. 
Korfantego, Daszyńskiego i Nowej w dziale roboty drogowe, rozbiórka nawierzchni drogowych poz. 97 
określa mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 20cm – 33 m2. Proszę o weryfikację tego 
obmiaru. Dział odbudowa nawierzchni drogowych nie zawiera pozycji, w której zawarto sposób 
odtworzenia tych powierzchni. Proszę o weryfikację. 
Odp. 
Ilości robót zostały zweryfikowane w poprawionym przedmiarze robót zamieszczonym na 
stronie internetowej jako plik do pobrania. 
Pyt. 24) 
§ 12 ust. 5 Wzoru umowy stanowi, że Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za każdy 
dzień zwłoki w oddaniu robót częściowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, w tym 
związanych z realizacją ul. Nowej. 



Zgodnie z SIWZ pkt IV.3 termin realizacji dla kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej wyznaczono do 50 dni 
od dnia podpisania umowy, nie uwzględniając zapisu umownego §3 ust.1, z którego wynika, że 
wprowadzenie i protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
planowanego rozpoczęcia robót (po podpisaniu umowy).  
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w SIWZ pkt IV.3 dot. terminu wykonania 
zamówienia w ul. Nowej na zapis o brzmieniu: „do 50 dni od dnia protokólarnego przekazania 
Wykonawcy terenu robót”. 
Odp. 
Powyższe jest jak najbardziej zasadne, zatem Zamawiający dokonał stosownej zmiany w pkt 
IV.3. SIWZ, poprzez zmianę zapisu z „kanalizacja sanitarna ul. Nowej – do 50 dni od dnia 
podpisania umowy” na zapis „kanalizacja sanitarna ul. Nowej – do 50 dni od dnia 
protokólarnego przekazania Wykonawcy terenu robót”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              BURMISTRZ 
 

/~/ Mirosław Stankiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
    na stronie internetowej Zamawiającego 
                 w dniu 14.02.2011r. 

 


