
 

  

  

Olesno, dn. 17.09.2018 r.  

  

Odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w  

Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.  

  

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ do postępowania pn.: 

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz pełnie nadzoru autorskiego”.  

  

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości 

Wykonawcom poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na własnej stronie internetowej 

spółki http://bip.oleskiewodociagi.pl   

  

1. Prosimy o określenie według jakich kryteriów Zamawiający będzie oceniał cenę z 

punktu I 3 druku oferty za nadzór autorski?   

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 1 formularza ofertowego do 

Zapytania ofertowego.  

2. Prosimy o określenie maksymalnej lub minimalnej liczby czynności nadzorów 

autorskich do uwzględnienia w cenie oferowanej? W którym miejscu formularza cenowego 

należy uwzględnić sumaryczna cenę za nadzór autorski?  

Odp. Powyższe zapisy znajdują się §11 punkt 3- Część II SIWZ-Wzór Umowy. 

Zamawiający określił minimalną ilość czynności w zakresie nadzoru autorskich w liczbie 

2-ch, co znajduję odzwierciedlenie w Załączniku nr 1 formularza ofertowego do 

Zapytania ofertowego.  

3. Prosimy o zweryfikowanie czy rzeczywiście prace określone w Zapytaniu ofertowym 

w wg pkt. III SIWZ dotyczą Przedmiotu Zamówienia podpunkt. 9 oraz podpkt. 10, co zapisano 

w punkcie I 3 formularza ofertowego?  

Odp. W Część 1 SIWZ - Zapytanie ofertowe, W punkcie II Przedmiotu Zamówienia pkt. 

9 i 10 zawiera opis prac w ramach nadzoru autorskiego.   

4. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów umowy w zakresie 

pełnienia nadzoru autorskiego.  

Czynności pełnieni nadzoru autorskiego opisane w podpunkcie 10 pkt II Przedmiot 

zamówienia SIWZ przy pełnionego nadzoru autorskiego w ujęciu ryczałtowym w ramach ceny 
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określonej w punkcie I 2 druku oferty mogą być obarczone kosztami zbliżonymi do kosztów 

pierwotnie wykonanej dokumentacji projektowej.  

Dlatego prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu, że opracowania czynności opisanych w 

punkcie 10 pkt II Przedmiotu zamówienia, jeśli będą konieczne , objęte będą dodatkową 

wyceną za prace projektowej zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny prac projektowych 

i zleceniem tych czynności za wynagrodzeniem na rzecz Wykonawcy   

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w Części 1 SIWZ - Zapytanie ofertowe, W punkcie 

II Przedmiotu Zamówienia pkt. 10- oraz Części II SIWZ-Wzór Umowy §10 punkt. 3 - 

usuwając zapis następującej treści:  

,,Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania niezbędnych dokumentacji zamiennych, 

których realizacja wyniknie w trakcie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zamiennych pozwoleń na budowę, w 

sytuacji kiedy wprowadzane zmiany spowodują konieczność ich uzyskania (zmiany 

istotne).”  

5 Czy Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie jest jednostka 

budżetową?  

Odp. Zamawiający informuje iż Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Oleśnie nie jest jednostka budżetową.  

6. Czy Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie wyda 

warunki techniczne do projektowania i uzgodni przedmiotową dokumentację projektową 

nieodpłatnie?  

Odp. Zamawiający nie pobiera opłat za wydanie warunków technicznych do 

projektowania i uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji projektowej.  

7. Czy Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie wyda 

nieodpłatnie i zezwoli na wykorzystanie w części lub w całości opracowania z 2009 r. 

określającego warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji? Odp. Zamawiający 

udostępni posiadane dokumenty wymienione w SIWZ.  

8.W ust 2 § 2 projektu umowy i w opisie zamówienia Zamawiający informuje, że zakres 

opracowanej dokumentacji winny wejść między innymi projekt branży drogowej . Prosimy o 

sprecyzowanie dla jakich elementów określonych w opisie zamówienia Zamawiający wymaga 

opracowania projektu branży drogowej?  

Odp. Dla lokalizacji sieciowych przepompowni ścieków wymagany będzie zjazd/wjazd z 

drogi w ul. Kolejowej.  

9.Czy projekt branży drogowej, o którym mowa w ust 2 § 2 projektu umowy dotyczy 

opracowania projektu drogowego budowy lub przebudowy dróg na terenie objętym inwestycją 

czy jedynie utwardzenia nawierzchni terenu przepompowni? Odp. Nie dotyczy.  

10.Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót w zamian za 

złożenie wniosku o pozwolenia na budowę?  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót w 

zamian złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.  

11. Czy Zamawiający w trakcie oceny ofert oceni wg kryterium cena o wadze 80 cenę z punktu 

I 2 i czy cenę z punktu I 3.   



Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 1 formularza ofertowego do 

Zapytania ofertowego. 12. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację pompowni sieciowych 

ścieków sanitarnych w pasie drogowym ulic?  

  

Odp. Zamawiający dopuszcza warunkowo lokalizację przepompowni sieciowych w pasie 

drodze w przypadku braku warunków technicznych do montażu na poboczu lub braku 

zgody właściciela działki.   

13. Czy Zamawiający dysponuje terenem pod przepompownie sieciowe?  

Odp. Zamawiający nie jest właścicielem terenów. Lokalizacje przepompowni sieciowych 

w opracowaniu PFU, wynikają ze wstępnych uzgodnień z właścicieli działek.  

  

Zarząd Spółki  

Gerard Ligus 


