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Wierzawice, 04.04.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/03/09 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 8 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz 

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach 

Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod numerem 525919-

N-2019 w dniu 18.03.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto- Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o udostępnienie treści pozwolenia na budowę dla inwestycji przewidzianej  

do wykonania w ramach przetargu. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający udostępnia pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Pozwolenie 

stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. 

 

 

Pytanie nr 2  

W pkt. 4.4.3 „Projektu budowlanego wielobranżowego” zatytułowanym „Kolizje  

z uzbrojeniem podziemnym” Zamawiający poinformował Wykonawców, iż „Na trasie 

wodociągów występują liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym, tj. gazociągami, 

kanalizacją sanitarną i deszczową, kanalizacją telefoniczną, liniami energetycznymi niskiego 

napięcia.” Uwaga ta sugeruje, iż w trakcie realizacji prac mogą wystąpić przypadki 

napotkania przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane (w 

stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i 

stanowiącej podstawę wyceny) instalacje podziemne.  

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż w sytuacji zaistnienia takiej 

okoliczności i związanej z nią konieczności dokonania przebudowy lub naprawy instalacji, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu; 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za w/w okoliczności. 

  

 

Pytanie nr 3  

W treści zamieszczonego w pkt. 5.4 SIWZ ”Harmonogramu realizacji poszczególnych etapów 

prac” Zamawiający podał datę rozpoczęcia realizacji inwestycji (tj. 13.05.2019r.). Prosimy 

o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadania z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy  (np. z powodu przeciągającej się procedury 
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przetargowej), terminy realizacji kolejnych etapów robót wyszczególnionych w 

„Harmonogramie …”, zostaną wydłużone o czas związany z tym opóźnieniem. 

 

Odpowiedź nr 3 

Data rozpoczęcia realizacji inwestycji zostaje przesunięta z 13.05.2019 r. na 22.05.2019 r. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że terminy zakończenia poszczególnych etapów 

zostały tak ułożone przez Zamawiającego, że Wykonawca ma wystarczająco dużo czasu na 

realizację zadania i nie jest przewidziane wydłużenie podanych terminów z wyjątkiem 

przypadków opisanych w §19 ust 1 pkt 1 umowy (załącznik do SIWZ). 

 

  

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 


