
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 

tel.: 22 727 35 46, fax.: 22 727 23 32, e-mail: zgk@post.pl 
 

NIP: 1231079746, KRS: 0000255111, REGON: 140522187 

Góra Kalwaria, dnia 22.12.2020 r.  

Nr postępowania: 2020-9691-15613  

   

Do wiadomości  

wszystkich uczestników  

postępowania   

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie moderni-

zacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów, prowadzonego zgodnie z postanowie-

niami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych   

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:   

Pytanie nr 1 (81) i nr  2 (82) 
1. W „TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH” znajduje się dział pt. „32 OGRODZENIE, 

ZIELEŃ, WYCINKA DRZEW, WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI LEŚNEJ” 
Prosimy o informację czy Wykonawca ma w swojej ofercie umieścić koszty: 
a) administracyjne wyłączania gruntów z produkcji leśnej na południowej stronie działki 7/1 

tzn.:  
˗ należność za wyłączenie z produkcji leśnej 
˗ opłatę roczną (przez 10 lat) 
˗ jednorazowe odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu 

b) koszt wykonania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do wy-
łączania gruntów z produkcji leśnej 

c) administracyjne wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na wschodniej stronie działki 7/1 tzn.: 
˗ należność za wyłączenie z produkcji rolnej 
˗ opłatę roczną (przez 10 lat) 

d) administracyjne wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na działkach 20 oraz 21/1 tzn.: 
˗ należność za wyłączenie z produkcji rolnej 
˗ opłatę roczną (przez 10 lat) 

 
Prosimy o potwierdzenie, że czas konieczny na wykonania i zatwierdzenia miejscowego planu zago-

spodarowania, który może wynosić nawet kilka lat; na który Wykonawca nie ma wpływu, będą wyłą-

czone z czasu na realizację zadania. 

Odpowiedź 

Konieczność przekwalifikowania gruntów na działkach 7/1, 20 oraz 21/1 jest po stronie Wykonawcy, 

natomiast koszty administracyjne związane z przekwalifikowaniem gruntów  są po stronie Zamawia-

jącego. 
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Pytanie nr 3 (83) 

Dotyczy: Drogi 
Prosimy o podanie powierzchni istniejących dróg wewnętrznych, chodników i placów. 

Odpowiedź 

Drogi istniejące wewnętrzne, place oraz chodniki zaznaczone są na Planie sytuacyjnym. Orientacyjna 

powierzchnia wynosi 4736 m2. 

Pytanie nr 4(84) 

Dotyczy: Ogrodzenie 
W dokumencie PFU na stronie 133 jest zapis o wykonaniu nowego ogrodzenia wokół oczyszczalni 
ścieków (w miejscach jego braku). Prosimy zatem o podanie długości ogrodzenia, którego brakuje. 

Odpowiedź 

Docelowe ogrodzenie oczyszczalni zostało zaznaczone na Planie sytuacyjnym, konieczność wykonania 

na części terenu nowego ogrodzenia wynika z lokalizacji projektowanych obiektów poza terenem 

obecnie ogrodzonym. Projekt ogrodzenia, w tym określenie jego długości, należy do obowiązków 

Projektanta opracowującego dokumentację projektową. 

Pytanie nr 5(85) 

Dotyczy: Punkt selektywnego gromadzenia odpadów 
W dokumencie PFU na stronie 134 jest zapis o wykonaniu punktu selektywnego gromadzenia odpa-
dów. Czy niniejszy punkt selektywnego gromadzenia odpadów jest objęty przedmiotowym kontrak-
tem? Jeśli tak to prosimy o podanie informacji:  
˗ jaka ma być powierzchnia punktu? 
˗ ile kontenerów przewidzieć?  
˗ jak ma być pojemność kontenerów? 
˗ czy punkt ma być zadaszony? 
˗ czy punkt ma być ogrodzony? 
˗ w której pozycji Tabeli Wartości Elementów Scalonych ująć koszt wykonania punktu selektywne-

go gromadzenia odpadów? 

Odpowiedź 

Odpowiedz została udzielona w dn. 27.11.2020 r., pytanie nr 1. 

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanego w PFU odprowadzenie flotatu 

rurociągiem pod dnem zbiornika przez przegub obrotowy w łożysku centralnym. 

 

Pytanie nr 6(86) 

 
Dotyczy: Obiekty istniejące do rozbiórki/wyburzenia 
Na planie sytuacyjnym załącznik nr 6 rysunek nr T-01 zostały wyszczególnione obiekty istniejące do 
rozbiórki/wyburzenia (tj. Ob. R-1 Budynek krat, Ob. R-2.1-2 Piaskowniki, Ob. R-4 Budynek filtrów ka-
nałowych, Ob. R-4.2. Pompownia odcieków, Ob. R-7 Zbiornik ścieków dowożonych z pompownią, 
Ob.R-7.1-2 Stacja zlewna, Ob. R-8.7 Instalacja PIX, Ob. R-KR1-2 Komora rozdziału, Ob. R-PO1-2 Pom-
pownia osadu nadmiernego) prosimy o udostępnienie rysunków pozwalających na określenie ilości 
rozbiórki, które należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź 
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Zamawiający udostępnił na stronie posiadaną dokumentację archiwalną obiektów. 

 

Pytanie nr 7(87) 

Dotyczy: Zmiany terminu składania ofert 

Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 11.01.2021 r. Niniejszy wniosek uza-

sadniamy szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego 

analizie i rzetelnej wycenie. Informujemy, że czas oczekiwania na oferty ewentualnych potencjalnych 

podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych przedłuża się z uwagi na panującą w kraju i 

zagranicą pandemię, a co za tym idzie możliwość modyfikacji ceny, co ma ogromne znaczenie na koń-

cową wartość oferty. 

Odpowiedź 

Kierowany intencją dochowania należytej staranności w zakresie zachowania zasady konkurencyj-

ności, Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert do dnia 07 stycznia 2021 

r. do godz. 12:00. 
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