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Lipnik 20.05.2014 r.  

 

 

WYJAŚNIENIE  nr 4 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa sieci kanalizacji 
tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w msc. Kurów".  
 
znak  ZP.271.6.2014 
 
W odpowiedzi na zapytanie  Zamawiający – Gmina Lipnik  27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż  

Pyt nr 1 
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji, niezbędne 
decyzje administracyjne do rozpoczęcia i realizacji robót? 
Prosimy o ich załączenie. 
Odp 1. 

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. 
 

Pyt nr 2   
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego zadania inwestycyjnego. 
Odp.2 
Zamawiający potwierdza iż posiada aktualne pozwolenie na budowę i zgody właścicieli 
działek na wejście w teren uzyskane na etapie projektowania i uzyskiwania pozwolenia na 
budowę. 
 Pyt nr 3    
Prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie za wejście Wykonawcy na teren prywatny w 
celu niezbędnym do wykonania robót, uzyskanie niezbędnych zgód lub decyzji 
administracyjnych w tym zakresie, leży po stronie Zamawiającego, stanowi jego koszt. 
Odp. 3 
Po stronie Wykonawcy leży wypełnienie zapisów paragrafu 1 pkt 7  wzoru umowy. 
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Pyt nr 4  
Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „dokumentacja techniczna"? W 
dalszych częściach umowy pojawia się bowiem pojęcie dokumentacja projektowa. Czy są to 
pojęcia tożsame? 
Odp 4  
Zamawiający wyjaśnia iż w/w określenie należy rozumieć za tożsame. 
Pyt nr 5   
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy zakres przedmiotu opisuje dokumentacja techniczna, 
a przedmiar stanowi tylko dokument pomocniczy? 
Odp. nr5 
Dokumentacja techniczna załączona do przetargu w swoim opisie obejmuje wykonanie całej 
sieci kanalizacji sanitarnej w Kurowie.  
Zamawiający wyjaśnia iż jest to drugi etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kurowie                 
i przedmiar robót opisuje rzeczywisty zakres prac do wykonania w II etapie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Pyt nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o uznaniu dokumentacji technicznej za kompletną  
wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy (§1 ust. 5 pkt,2 umowy) dotyczy tylko 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. 
Odp. Nr 6 

     Oświadczenie o uznaniu dokumentacji technicznej za kompletną wystarczającej do realizacji 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2 wzoru umowy dotyczy całej 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym. 
 
Pyt nr 7  
prosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. I umowy jako sprzecznego z postanowieniami art.143a 
ustawy Pzp. 
Odp. nr 7 

Zgodnie z art. 143 d. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Umowa o roboty budowlane 
zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:  

,, 4) zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem 
przez niego dowodów potwierdzających zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom” 

Zapis § 11 ust. 1 wzoru umowy jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z cytowanego 
wyżej art. 143 d. ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Pyt nr 8  

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 12 
miesięcy od odbioru końcowego. 
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Odp. 8 

Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy liczony jest w terminach wynikających  z 
Kodeksu Cywilnego tj. art. 568 §1 k.c. 

Pyt nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek wskazania nazw (firm) podwykonawczych w 
formularzu ofertowym dotyczy tylko podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje sic na zasadach określonych w art. 26 ust.2b. 
Odp. 9 

Obowiązek wskazania nazw (firm) podwykonawców w formularzu ofertowym dotyczy 
podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2 ustawy a także podwykonawców którym wykonawca powierza  wykonanie 
części zamówienia. Należy wskazać iż w terminie późniejszym wykonawca może wskazać 
innych podwykonawców, zrezygnować z podwykonawców wskazać inny zakres 
podwykonawstwa albo wskazać wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, 
pomimo nie wskazaniu w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej dla 
wykonania w ramach podwykonawstwa 
 

Z up. Wójta        

mgr Rafał Smoliński 

Zastępca Wójta Gminy 

 


