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  Kamienica, 2020-09-21 

Gmina Kamienica 
34-608 Kamienica 420 
  

        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

           

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 
nazwa zadania: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY” 
 
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, informujemy:  

 

P2/15 

1. Czy teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub czy 
będzie konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?. 
 

Odp. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

2. Czy tereny inwestycji zlokalizowane są : 
a) w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach Polskich uzyskać decyzję zwalniającą, 
b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym, 
c) na obszarze ochrony konserwatorskiej , 
d) na terenie tzw. zamkniętym np. PKP, 
e) w odległości bliżej niż 50m od wału przeciwpowodziowego?  

 
Odp. Teren inwestycji: 

a) nie jest zlokalizowany w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach Polskich 
uzyskać decyzję zwalniającą, 

b) znajduje się w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 (działka na której zlokalizowana jest 
inwestycja nie znajduje się na obszarze NATURA 2000), 

c) nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony konserwatorskiej 
d) nie jest zlokalizowany na terenie tzw. zamkniętym np. PKP, 
e) nie jest zlokalizowany w odległości bliżej niż 50m od wału przeciwpowodziowego 
 
3. Czy planowana inwestycja będzie powodowała konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej tj. 

uzyskania nowych warunków energetycznych oraz wykonania projektu przyłącza energetycznego 
? 

Odp. Planowana inwestycja będzie powodowała konieczność zwiększenia mocy 
przyłączeniowej tj. uzyskania nowych warunków energetycznych oraz wykonania projektu 
przyłącza energetycznego. 
 
4. Czy w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie zewnętrznych (poza terenem oczyszczalni) 

sieci np. wodociągowych , kanalizacyjnych energetycznych , gazowych itp.?   
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Odp. W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie zewnętrznych (poza terenem oczyszczalni) 
sieci wodociągowych , kanalizacyjnych energetycznych. 
 

5. Czy w zakres zamówienia wchodzi kanał/ rurociąg ścieków oczyszczonych do rzeki i wylot do 
rzeki? 

 
Odp. W zakres  zamówienia wchodzi kanał/ rurociąg ścieków oczyszczonych do rzeki i wylot do 
rzeki. 
 

6. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakres zamówienia wchodzi aktualizowanie kosztorysów 
inwestorskich na żądanie Zamawiającego. W celu prawidłowego sporządzenia oferty prosimy o 
określenie jaką ilość aktualizacji należy wliczyć do oferty.  

 
Odp. Należy wliczyć jedną aktualizację kosztorysów inwestorskich. 
 

7. Czy zakres zamówienia obejmuje zmianę lub uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego (na 
wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzenie ścieków lub pobór wody)? 

 
Odp. Zakres zamówienia obejmuje zmianę lub uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

8. W jaki sposób oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę (w tym do celów p.poż.). Czy planowane są 
zmiany w tym zakresie, a jeśli tak to na jakie? 

Odp. Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę z lokalnej studni. W tym zakresie nie są planowane 
zmiany.  
 

9. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego.  
W związku z tym, że bez doprecyzowania ilości pobytów u Zmawiającego w ramach pełnienia nadzoru 
autorskiego , Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo sporządzić oferty, prosimy o podanie jaka ilość 
wizyt na budowie należy przyjąć do sporządzenia oferty. Bez sprecyzowania przez Zamawiającego, ile 
pobytów projektanta należy wycenić, złożone oferty będą nieporównywalne, ponieważ jeden oferent 
może wliczyć np. 5 pobytów (standardowo tyle wystarczy dla tego typu obiektów), natomiast ktoś inny 
może założyć np. pobyt raz na 2 tygodnie, co przy trwaniu budowy np. 2 lata da prawie 50 pobytów. 
Prosimy o podanie ilości pobytów, aby stworzyć jednakowe warunki dla wszystkich oferentów.  
Prosimy również o podanie maksymalnego terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego 
ponieważ obecnie nie ma możliwości sporządzenia rzetelnej wyceny nadzoru, który pełniony będzie np. 
za 10 lat.   
Odp. Należy wycenić 4 pobyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. Zamawiający przewiduje, 
że maksymalny termin na zakończenie nadzoru autorskiego to 2025 rok. 

 
 
 
Zatwierdził 

          
         

Wójt Gminy Kamienica 
dr Władysław Sadowski 


