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INO.272.86.P.20
Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
Strona Internetowa Zamawiającego
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.86.P.20 na: „Budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj.
świętokrzyskie”
Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
dniu 23.09.2020 wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia Treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843) przedstawiam treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
Zakres zadania obejmuje wykonanie min; kompletnej przepompowni ścieków tj.: zbiornik żelbetowy Ø 1200
z armaturą i pełnym wyposażeniem, zasilaniem w energię elektryczną , układem sterowania i monitoringiem, oraz
ogrodzeniem z siatki panelowej i bramą, a spływające do wykonawcy odpowiedzi na zapytania ofertowe
dotyczące ofert cenowych pompowni zawierają również informację o przewidzianym okresie realizacji
zamówienia wynoszącym dla zbiornika 4 tygodnie , a dla montażu wewnętrznego urządzeń i uruchomienia
8 tygodni. Przypominamy że Zamawiający wyznaczył termin realizacji całego zadania na 16.11.2020r, istnieje
realna obawa ,że wykonawca nie będzie w stanie dochować wyznaczonego terminu zakończenia robót,
w związku z tym czy zamawiający przedłuży termin zakończenia robót, aby realne stało się wykonanie zadania
w pełnym zakresie określonym w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający, informuję iż zmienia termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2020r.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z załączoną do dokumentacji przetargowej decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach wyrażającej
zgodę na lokalizacje przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 0381T (działka nr 113) , na czas prowadzenia robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu
oraz uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia i zajęcie pasa drogowego. Wykonanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu wiąże się z jego uzgodnieniem na policji i w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz zatwierdzeniem
w Starostwie Powiatowym. Z doświadczenia wiemy , iż o ile nie wystąpią jakieś niesprzyjające okoliczności ( jak
chociażby konieczność uzyskania aktualnej mapy sytuacyjnej z ośrodka geodezji), takie procedury trwają ok. 3-4
tygodni. Następnie mając projekt organizacji ruchu , należy złożyć wniosek i uzyskać decyzję na zajęcie pasa
drogowego – zgodnie z zapisami wniosek należy złożyć na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
Z reguły czas oczekiwania na uzyskanie takiego dokumenty wynosi 2 -3 tygodnie. Po uzyskaniu decyzji należy na
min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót złożyć do Starostwa Powiatowego zawiadomienie o
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym cała procedura poprzedzająca rozpoczęcie
prac w obrębie drogi powiatowej r 0381T może trwać 6 – 8 tygodni. A z godnie z zapisami SIWZ i wskazanym w
niej terminem zakończenia prac na dzień 16.11.2020, okres realizacji zadania, od dnia złożenia ofert
przetargowych do zakończenia prac wynosi niecałe 7 tygodni. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na
rozstrzygnięcie przetargu i wybór Wykonawcy, uważamy że termin zakończenia prac jest nierealny, przynajmniej
dla zadania 2. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą informację, czy Zamawiający przewiduje
wydłużenie terminu wykonania robót dla całości lub chociażby dla Zadania 2.
Odpowiedź:
Zamawiający, informuję iż zmienia termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2020r.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza następujące dokumenty:
1. Pismo z dnia 24.09.2020 – Zmiana SIWZ pismem z dnia 24.09.2020r.
2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia po zmianach z dnia 24.09.2020r.
3. Formularz oferty cenowej po zmianach z dnia 24.09.2020r.
4. Wzór umowy po zmianach z dnia 24.09.2020r.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.09.2020r.
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