Sierakowice, 07.12.2009 r.
POIS/ZP/5/10/09

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Paczewo – Bukowo - Sierakowice
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w
aglomeracji Sierakowice”

Pytania - odpowiedzi
Prezes PWiK w Sierakowicach, w odpowiedzi na zapytania wykonawców wyjaśnia:
1. Czy w świetle znowelizowanego art. 30 Pzp wymienione w specyfikacji wyroby budowlane
powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie
PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 120-50-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
Odp.
Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do „wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z (…) Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie”, a zgodnie z
zapisami STWiOR „Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo”.
2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z
dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do uŜytku i do obrotu wyrobów nie posiadających
oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyŜszego,
czy od wykonawcy robót będzie Ŝądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w
odniesieniu do wyrobów opisanych pytaniu 1.
Odp.
Zgodnie z zapisami Projektu umowy Wykonawca robót zobowiązany będzie do stosowania po
pisemnej akceptacji Zamawiającego, materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną
wykonanego przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądał oświadczeń przywołujących
normy dla zastosowanych materiałów, poniewaŜ Wykonawca zobowiązany będzie do
przedstawiania przy wystąpieniu o zgodę na zastosowanie danego materiału, wszelkich
dokumentów potwierdzających jego dopuszczalność do stosowania.
3.

Proszę o podanie prawidłowego numeru kontraktu. W załączonym przedmiarze robót na
stronie tytułowej występuje nazwa „Kontrakt nr 1”, w podsumowaniu części technicznej
występuje nazwa „Kontrakt nr 4”.
Odp.
Prawidłowy numer: Kontrakt 4 „ Sierakowice-Paczewo-Bukowo”(etap I)
4.

Czy opłaty za wycinkę drzew ponosi Zmawiający, czy teŜ Wykonawca?
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Odp.
W pozycji przedmiarowej 452-1.8 wyszczególnione są roboty związane z karczowaniem drzew
które naleŜy uwzględnić w cenie ryczałtowej. W ramach prac ziemnych, związanych z ułoŜeniem
kolektora tłocznego na odcinku leśnym drogi z Paczewa do Bukowa (ok. 700 m) naleŜy
wykarczować pozostałości po usuniętym przez Nadleśnictwo Kartuzy drzewostanie.
5.

Czy drzewa przeznaczone do wycinki znajdują się na gruntach naleŜących do Lasów
Państwowych czy Gminy Sierakowice?
Odp.
Grunty na których naleŜy przewidzieć roboty ziemne związane z karczowaniem drzew naleŜą do
Gminy Sierakowice są to działki pozyskane od Nadleśnictwa Kartuzy.
6.

Czy drewno pochodzące z wycinki drzew naleŜy przekazać Zamawiającemu (jeŜeli tak, proszę
o podanie odległości transportu), czy pozostaje ono do wykorzystania przez Wykonawcę?
Odp.
Patrz punkt 4

Zamawiający wykreślił z projektu umowy ust. 3 par. 9 oraz z pkt 6 ust. 1 par. 14 otrzymał
brzmienie: „dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy”.
Zamawiający wyjaśnia niezgodność zapisów SIWZ. Poprawny termin otwarcia ofert – zgodny z
ogłoszeniem o zamówieniu oraz Rozdz. VIII SIWZ to 23.12.2009 r.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania powyŜszego odpowiedzi na nr faksu (58) 68166-76.
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