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  W związku z przesłanymi zapytaniami od Wykonawcy odnośnie SIWZ, do przetargu 
nieograniczonego na: Wykonanie czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry 
Wielkie, Zamawiający – Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38,   ust. 2, 4 ustawy z dnia              
29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 
1655, zm.  Dz. U. z 2008r, Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 1) – czy przeprowadzonych postępowań 
Zamawiający planuje jednego Wykonawcy Robót ( zawarcie jednej umowy ) czy kilku?, jeŜeli 
kilku prosimy o podanie ilu. 
Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie podjął decyzji w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2.  Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.1a) – rozumiemy, Ŝe chodzi o analizę 
dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i przydatności „gotowości” do uŜycia do 
celów przetargowych na wybór Wykonawcy Robót? (weryfikacja została zapewne wykonana 
zgodnie z Prawem budowlanym przez weryfikatora projektu, co zostało odzwierciedlone jego 
podpisami na rysunkach i części opisowej projektu). 
Odpowiedź: Jako weryfikację dokumentacji przetargowej naleŜy rozumieć jej analizę pod 
względem kompletności i przydatności do uŜycia do celów przetargowych na wybór Wykonawcy 
robót. 
 
Pytanie nr 3. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.1b) – w punkcie 2.1a Zamawiający napisał, Ŝe 
posiada kompletną dokumentację, jednym z elementów dokumentacji projektowej są Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR), rozumiemy, Ŝe chodzi o scalenie 
STWiOR i stworzenie jednej wspólnej dla całego zadania?Prosimy o informacje, czy Zamawiający 
posiada elektroniczne wersje kompletnej (w rozumieniu rozporządzenia z dnia 2 września 2004 r.) 
dokumentacji projektowej? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sporządzenia jednolitej dla 3 zadań inwestycyjnych 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dysponuje STWiOR dla 
kaŜdego zadania osobno, opracowane przez róŜne Biura Projektów. Zamawiający nie posiada 
wersji elektronicznej STWiOR. 
 
Pytanie nr 4.  Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2a) – czy Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz czy rozliczenia mają następować obmiarowo  
( za pomocą scalonego Przedmiotu Robót), czy ryczałtowo ( za pomocą Wykazu Cen)? 
Odpowiedź: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia Wykonawcy robót 
budowlanych naleŜy opracować zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych. W chwili 
obecnej Zamawiający nie podjął decyzji co do sposobu rozliczenia za wykonane roboty. 
Pytanie nr 5. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2a) – czy Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych (jak tak to na ile części) oraz czy planuje przetarg ograniczony, czy 
nieograniczony? 
Odpowiedź: Zamawiający planuje przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót. 
Zamawiający nie podjął decyzji co do dopuszczenia składania ofert częściowych. 
 
Pytanie nr 6. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2c) – rozumiemy, Ŝe chodzi o odpowiedzi do 
wyjaśnień dla części przygotowanych przez Wykonawcę, natomiast dla części projektowej takie 
odpowiedzi będzie przygotowywał Projektant?. Czy Zamawiający posiada umowę o Nadzór 
Autorski zapewniającą skuteczną realizację Robót? 
Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla 



Wykonawców robót budowlanych dotyczących zapisów SIWZ. W przypadku pytań dotyczących 
części projektowej odpowiedzi przygotowuje Wykonawca po zasięgnięciu opinii projektanta. 
 
Pytanie nr 7. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2d) – rozumiemy, Ŝe narady mają być 
organizowane w miarę potrzeb, dostosowane do harmonogramu realizacji Robót budowlanych? 
Odpowiedź: Narady koordynacyjne mają być organizowane zgodnie z zapisami pkt. 2.3d. 
 
Pytanie nr 8. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.5f) – prosimy o informację (w rozumieniu art. 
29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) o jakie inne niezbędne dokumenty chodzi? 
Odpowiedź: Ze względu na dynamiczne zmiany w instrukcjach rozliczeniowych IZ (Instrukcji 
Zarządzającej) w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać zamkniętego katalogu dokumentów 
rozliczeniowych. MoŜe się okazać, Ŝe w trakcie prowadzonych robót zajdzie konieczność 
sporządzenia innych dokumentów finansowych wymaganych przez IZ. 
 
Pytanie nr 9. Instrukcja dla Wykonawców, punkt III) – prosimy o podanie jaki % Zamawiający 
przewiduje na zamówienia uzupełniające? 
Odpowiedź: zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą – 
Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie nr 10. Wzór umowy, § 2 punkt III) – rozumiemy, Ŝe dotyczy to okresu kiedy będą 
prowadzone Roboty z danego zakresu (nie ma potrzeby wizyt np. Inspektora robót elektrycznych 
jak nie są budowane pompownie), za który odpowiedzialny jest inspektor? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy §2 pkt. III wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 11. Wzór umowy, § 2 punkt III.11) – prosimy o wyjaśnienie róŜnicy częstotliwości 
składania Raportów pomiędzy wymaganiami punktu 2.3h) Instrukcji dla Wykonawców, a § 2 punkt 
III.11 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe w tym zakresie obowiązuje zapis w SIWZ. Umowa 
zostanie dostosowana do tego zapisu. 
 
UWAGA: 
  W związku z budową kanalizacji sanitarnej opisanej w przedmiocie zamówienia 
Zamawiający zwraca uwagę aŜeby, Inspektor nadzoru branŜy sanitarnej posiadał 
doświadczenie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zarówno grawitacyjnej, tłocznej jak                            
i podciśnieniowej zgodnie  z zapisem w punkcie VI.2b SIWZ. PowyŜsze doświadczenie dla 
budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej naleŜy wykazać                  
w Załączniku nr 7 kol.4 SIWZ. 
 
 


