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SI.271.14.2016.CT.2 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczone na wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych   

                 i wodociągowych na terenie Gminy Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający udzieli zamówienia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej spełniającej pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie 2 

Czy w przedmiocie zamówienia należy dodatkowo uwzględnić przyłącza kanalizacyjne do 

poszczególnych działek? 

Odpowiedź: 

Tak.  

Pytanie 3 

W SIWZ nie występuje zapis o pełnieniu przez wykonawcę nadzoru autorskiego, natomiast 

załącznik Umowa(wzór) §2. Pkt 2. stanowi inaczej –proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Załączony wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. Jednak Zamawiający zdecydował o 

wykreśleniu tego punktu z umowy.  

Pytanie 4 

Czy w związku z powyższym do ceny ofertowej należy doliczyć wynagrodzenie za pełnienie 

nadzoru autorskiego? 

Odpowiedź: 

Nie należy.  

 

Pytanie 5 

W czyim władaniu jest  droga w której pasie drogowym zlokalizowane mają być przewody 

kanalizacyjne -  części II, zadanie 5? 

Odpowiedź: 

Droga znajduje się w chwili obecnej we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 

 



 

Pytanie 6 

Jaka jest orientacyjna liczba przyłączy dla części II – zadanie 5? 

Odpowiedź: 

Orientacyjna ilość przyłączy dla zadania nr 5 (ar. 1 i 2) – 24 szt. 

Dodatkowo  Zamawiający zamieszcza uszczegółowione mapy z przewidywanym zakresem 

wykonania mapy do celów projektowych i projektów przyłączy. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odrębnych opracowań dla każdego zadania w obu 

częściach? 

Odpowiedź: 

Dla zadania nr 5 (część II) nie przewiduje się odrębnych opracowań. Dla każdej miejscowości 

należy wykonać odrębne opracowania. W zadaniu nr 4 (część I) w przypadku wyboru 

wariantu z przepompownią należy uwzględnić projekt przyłącza energetycznego. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – część I po opracowaniu map do 

celów projektowych, część 2 po przekazaniu dokumentacji projektowych? 

Odpowiedź: 

Nie. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy zmienia 

SIWZ w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt 

XI SIWZ) na dzień 07-03-2016r. godz. 10:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w 

oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ). 

 

 


