
Węgry, 30 października 2017   roku
5-11.271.ZP.2017

Wyjaśnienie zapytań

Dotyczy:  „Budowa  odnawialnych  źródeł  energii  na  potrzeby  produkcji  wody
i oczyszczania ścieków dla mieszkańców Gmin Żórawina.” 10.271.ZP.2017

Zgodnie z artykułem  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych  (  tj.  Dz.  U.  z  2015,  nr  2164  z  późniejszymi  zmianami)  Gminny  Zakład
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnień na zadane zapytania  w piśmie z dnia
27 października 2017 roku. 

Zapytanie:
1. Prosimy o wyjaśnienie sprzecznych zapisów znajdujących się w dokumentacji przetargowej. W
dokumencie SIWZ Gmina Żórawina TOM III PFU 22.10.2017 widnieje zapis (str. 12):
„Dla elektrowni mającej zasilać obiekty Oczyszczalni Ścieków sporządzony został Projekt Budowlany, 
na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę”

Natomiast w dokumencie SIWZ Gmina Żórawina TOM II WU 22.10.2017 (str. 4):

Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy Wykonawca wykona w niżej wskazanych terminach:

- skompletowanie dokumentów i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – 30.11.2017 rok. 

Odpowiedź:
Dla  instalacji  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  w  Żórawinie  został  sporządzony  projekt
budowlany, jak również Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i warunki przyłączenia
do  sieci.  Nie  ma  potrzeby  aby  Wykonawca  sporządzał  na  nowo  projekt  budowlany,
jednocześnie  po  złożeniu  wniosku  zostanie  on  udostępniony,  również  w  postaci
elektronicznej. 
Przez zapis  umieszczony w tomie  II  –  Warunki  Umowy,  należy rozumieć  przygotowanie
dokumentacji  dla  pozostałych  punktów instalacyjnych,  a  ponieważ   nie  przekraczają  one
norm kWp nie ma potrzeby występować o pozwolenie na budowę. 
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Zapytanie:
2. Zamawiający w dokumencie SIWZ Gmina Żórawina TOM II WU 22.10.2017 (str. 4)
zawarł następujący zapis:
zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym nastąpi przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez 
Zamawiającego odbioru końcowego – 31.08.2017 rok.

Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uwzględniają wszelkie 
prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i 
są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę daty zakończenia wszystkich prac- wymieniony w dokumencie 
termin jest nierealny, z racji tego, że wypada na ponad 2 miesiące przed terminem składania ofert.

Odpowiedź:
Obecnie  obowiązująca  umowa  pomiędzy  Zamawiającym  a  Dolnośląską  Instytucją
Pośredniczącą przewiduje termin zakończenia  całej  inwestycji  na dzień 30 listopada 2017
roku, oczekujemy na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji projektu do dnia 30
września 2018 roku. Po podpisaniu aneksu termin zostanie urealniony. 
W zakresie terminu 31 sierpnia 2017 roku, należy go uznać jako omyłkę pisarską,  proszę
mieć na uwadze, że jest to trzecie postępowanie w przedmiotowej sprawie. Po podpisaniu
aneksu termin zostanie wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2018 roku. 

Zapytanie:
3.  Prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający  dopuszcza  spełnienie  warunków  udziału  w
postępowaniu przy wykazaniu się realizacją tej samej inwestycji dla pkt. 5.2 b) ppkt. a i b 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taka możliwość,  pod warunkiem,  że dana inwestycja  polegała  na
realizacji zamówienia określonego w pkt. a i pkt. b. 

ZATWIERDZAM
z up. Dyrektor Zakładu
Czyżewski Dariusz 

Sporządził:
Dariusz Czyżewski 
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