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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 

Firma (…) zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ pkt. 7, dotyczących terminu wykonania 

zamówienia. Po ponownej analizie dokumentacji przetargowej oraz ostatnich wyjaśnieniach stwier-

dzamy, że ukończenie inwestycji w zadanym przez Państwa terminie nie jest możliwe ze względu na 

konieczność wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, 

decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo wykonawca musi uzyskać na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, po udzieleniu przez 

niego stosownego pełnomocnictwa, wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne m.in. aktualizację decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia oraz w razie konieczności aktualizację decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicz-

nego niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do eks-

ploatacji, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. 
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Wniosek:  

Realne terminy wykonania dokumentacji projektowej: 

˗ Opracowanie koncepcji - 1 miesiąc + 14 dni zatwierdzenie  

˗ Zmiana Raportu i decyzji środowiskowej - 4 miesiące od zatwierdzenia koncepcji 

˗ Zmiana decyzji lokalizacyjnej - 3 miesiące po wydaniu decyzji środowiskowej 

˗ Wyłączenie z produkcji leśnej - 3 miesiące od zmiany decyzji lokalizacyjnej 

˗ Uzyskanie pozwolenia na budowę – 2,5 miesiąca 

Co łącznie daje realny okres etapu projektowania 14 miesięcy od daty podpisania umowy o ile nie 

wystąpią okoliczności niezależne od stron (Wykonawca, Zamawiający), które opóźnią etap projekto-

wania. 

Termin wykonania zamówienia upływa 31.10.2022 r. więc na roboty budowlane oraz odbiory pozo-

staje tylko 7 miesięcy (z czego 5 miesięcy przypada na okres zimowy) co jest terminem niemożliwym 

do wykonania zamówienia w tak szerokim zakresie. W związku z tym zwracamy się z wnioskiem 

o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.06.2023 r. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące terminu wykonania zamówienia do dn. 31.10.2022 r.  

Prace projektowe winny być prowadzone równolegle z prowadzonymi wspólnie z Zamawiającym 

procedurami administracyjnymi koniecznymi do uzyskania w możliwie krótkim czasie decyzji o po-

zwoleniu na budowę. Jeżeli pomimo działania Wykonawcy z należytą starannością, termin realizacji 

nie będzie mógł być dotrzymany z przyczyn leżących po stronie organów administracji rządowej i 

samorządowej (wydłużone terminy spowodowane np. pandemią), to będzie to stanowiło podstawę 

do aneksu terminowego. 

Ponadto Zamawiający podjął już działania w celu uzyskania zamiennej decyzji środowiskowej. Uzy-

skanie zamiennej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagane jedynie w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności. 

Zamawiający udostępnił na stronie posiadaną dokumentację archiwalną obiektów. 
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