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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

         zadanie pn. „Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach zadania  

        Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu  

        Bory Niemodlińskie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” 

 
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), 

udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

Pyt. 1 
Załączona do przetargu dokumentacja projektowa została określona jako „dokumentacja 
uzupełniająca istniejący projekt wykonawczy” – prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w/w 
dokumentacja została uzgodniona przez właściwy lokalizacyjnie Zakład Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej? 
Odp. 
Zgodnie z przywołanym na wstępie przepisem, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis ten 
pozwala na wyjaśnianie jedynie wątpliwości związanych z treścią SIWZ, natomiast niektóre 
pytania, w tym powyższe, nie dotyczą przedmiotu SIWZ.  
Spełnienie wymagań formalno-prawnych jest obowiązkiem Zamawiającego, który dopełnił je na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 
Pyt. 2 
W związku z faktem, że załączona dokumentacja projektowa zawiera istotne zmiany stosunku do 
Dokumentacji pierwotnej (dostępnej na stronie archiwalnej Urzędu Gminy Niemodlin) czy uzyskano 
stosowną zmianę pozwolenia na budowę? 
Odp. 
Jak wyżej. 
 
Pyt. 3 
Dokumentacja Projektowa objęta jest ochroną Prawa Autorskiego – czy Projektant dokumentacji 
uzupełniającej posiada pisemną zgodę Projektanta Dokumentacji pierwotnej na wprowadzenie zmian? 
Odp. 
Jak wyżej. 
 



 

Pyt. 4 
Czym zostało spowodowane wprowadzenie zmian technologii wykonawstwa niektórych elementów  
w stosunku do dokumentacji pierwotnej, np. zmiana przecisków na przewiert sterowany/przewiert 
sterowany mikrotuneling? 
Odp. 
Zastosowana technologia wykonania, podczas realizacji zadania nie odniosła zamierzonego 
efektu, zatem Zamawiający proponuje inną metodę wykonania. Ostatecznie, to Wykonawca 
podejmie decyzję co do technologii wykonania. Odcinek ma być wykonany zgodnie  
z projektem. 
 
Pyt. 5 
Zgodnie z zapisami przetargowymi „Inwestor przekaże Dziennik Budowy” – czy będzie to kontynuacja 
„starego” Dziennika czy też Dziennik dla nowej inwestycji? 
Odp. 
Dziennik budowy będzie kontynuacją już prowadzonego Dziennika budowy. 
 
Pyt. 6 
Czy Inwestor uregulował sprawy formalne z poprzednim wykonawcą prac? 
Odp. 
Odpowiedź jak do pyt. 1. 
 
Pyt. 7 
W jakim zakresie Kierownik Budowy będzie musiał wydać stosowne oświadczenie  - dla całości prac 
czy tylko dla zakresu objętego „dokumentacja uzupełniająca”? 
Odp. 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny tylko co do zakresu, objętego dokumentacją 
uzupełniającą. 
 
Pyt. 8 
Zgodnie z danymi zawartymi w „dokumentacji uzupełniającej” Inwestor zakłada wykorzystanie części 
instalacji i jej elementów – prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, np. 
włączenia do istniejących studni rewizyjnych? 
Odp. 
Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej względem Wykonawcy, z którym zostanie podpisana 
umowa, został określony w § 8 wzoru umowy, zgodnie z którym, na roboty będące 
przedmiotem niniejszej umowy ustalono okres gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. 
Włączenia do istniejących studni rewizyjnych stanowić będą jedynie kontynuację dalszej 
części sieci. 
 
Pyt. 9  
Zgodnie z warunkami określonymi w § 11 wzoru umowy pkt. 3, 6, 7, 8 Inwestor dopuszcza 
wprowadzenie zmian do Umowy - prosimy o jednoznaczne określenie sytuacji w której Wykonawca 
wykona roboty wg innej niż określona technologii, skutkującej obniżeniem wartości prac a prace te nie 
będą ujęte w kosztorysie ofertowym – czy Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia 
ryczałtowego, czy też zostanie ono obniżone? 
Odp. 
Zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego wynagrodzenie ryczałtowe, co do zasady jest 
niezmienne. Jedynie sąd może wynagrodzenie ryczałtowe podwyższyć lub rozwiązać umowę. 
Pyt. 10 
Czy Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia ryczałtowego, czy też zostanie ono obniżone w 
przypadku gdy wykonany zakres prac okaże się mniejszy niż określony w Specyfikacji? 
Odp. 
Jak wyżej. 
 
Pyt. 11 
Podczas wizyty lokalnej stwierdziliśmy szereg problemów związanych z wykonaniem kanalizacji 
tradycyjną metodą rozkopową przy ul. Dębowej w Niemodlinie. Problem stanowią korzenie drzew 
zlokalizowanych tuż przy drodze, które będą utrudniać wykonanie prawidłowej kanalizacji. Czy 
Państwo przewidujecie wycinkę tych drzew, czy być może na tym odcinku przewidziana jest inna 
technologia ułożenia kanalizacji. 



 

Odp. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowane są normatywne odległości przebiegu 
kanalizacji w pobliżu drzew. 
 
Pyt. 12 
Projekt Wykonawczy – Opis techniczny w pkt 2.2 Rozmiar inwestycji przewiduje przewiert sterowany – 
mikrotuneling z rur kamionkowych, natomiast pkt 5.3  c) skrzyżowanie z drogami i mikrotuneling 
(przewiert sterowany) zawiera opis wykonania kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego 
rurami przewodowymi PVC w stalowej rurze osłonowej. 
Prosimy o wyjaśnienie jaką technologię należy zastosować (mikrotuneling czy przewiert sterowany) 
oraz jakie materiały mają być użyte przy realizacji zadania. 
Odp. 
Odpowiedź po części znajduje się w odpowiedzi na pyt. 4. Natomiast co do zastosowanego 
materiału – Zamawiający pozostawia tę kwestię do wyboru Wykonawcy. Istotne jest, by był 
zachowany właściwy spadek. 
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         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 22.03.2012r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


