
Żabia Wola, dnia 01.09.2020 r.

Do wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni
ścieków w Żabiej Woli, znak sprawy: RG.271~2.12.2O2O, dalej jako
„postępowanie”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Zamawiający — Gmina Żabia Wola, działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 wz. z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, poniżej przekazuje pytania
Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1
Czy przedmiot umowy obejmuje wyłącznie opracowanie dokumentacji kosztorysowo-
projektowej? Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie będzie wymagał uzyskania
stosownych decyzji, uzgodnień itp.?

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż od Wykonawcy będzie wymagał kompletnej dokumentacji wraz
z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na
budowę zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

Pytanie 2
Ze względu na złożoność zamówienia (skoordynowanie 3 branż) czy istnieje możliwość
zmiany terminu opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej — od dnia zawarcia
umowy dO dnia 30 listopada 2020 r.?

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji dokumentacji.

Pytanie 3”
Czy istnieje możliwość zmiany terminu przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
koncepcji projektowej - na 14 dni od dnia zawarcia umowy? Z naszych doświadczeń 7 dni
to za mało na tak złożoną koncepcję przy tylu branżach.

Odpowiedź
Zamawiają~y nie przewiduje zmiany terminu przekazania koncepcji projektowej.

Pytanie 4
Czy istnieje możliwość wprowadzenia płatności częściowej Po oddaniu koncepcji
projektowej w wysokości 20% całości zamówienia?
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Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia płatności częściowej Po oddaniu koncepcji
projektowej.

Pytanie 5
Czy dopuszczalne jest, aby zbiornik powstał w technologii prefabrykowanej?

Odpowiedź
W Załączniku nr 7A do SIWZ - Ocena oczyszczalni ścieków, w pkt. 4 ppkt 4.1. zostały
opisane proponowane przez Zamawiającego rozwiązania, które można zastosować przy
projektowaniu budowy zbiornika.
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