
                                                                                 Chełm Śląski, dnia 07.08.2008 r.

341/II/14/08

         Wykonawcy
według rozdzielnika

                    Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na : Budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski 
„Etap B”   

1. Proszę o uściślenie zakresu prac opisanego w pkt. III 1.1)g, str. 2 SIWZ, tj, zawartego w 
opisie przedmiotu zamówienia, a dotyczącego systemu monitoringu pracy zaworów (etapu 
A) oraz załączenie stosownej dokumentacji umożliwiającej wycenę tego zakresu,
Odpowiedź:   s  ystem monitoringu obejmuje tylko monitoring dla Etapu  B, natomiast 
Inwestor wymaga by szafa sterowania i monitoringu oraz oprogramowanie umożliwiło 
podłączenie monitoringu dla Etapu  A. Etap A  obejmuje monitoring dla ok. 300 studni; 

2. Proszę o wskazanie gdzie w/w wycenę uwzględnić tj, w jakiej pozycji kosztorysowej?
Odpowiedź:  uwzględnić w cenie dostawy technologicznej tj. cenie szafy sterowniczej;

3. Czy wystarczającym będzie załączenie do oferty przetargowej wypełnionego przedmiaru 
robót (tj. wzoru składającego się z 6 stron i obejmującego obecnie 90 pozycji 
kosztorysowych), a który został załączony na stronie internetowej przez Zamawiającego do 
SIWZ.
Odpowiedź:  tak

4. Proszę ponadto o potwierdzenie czy w kolumnie 7 w/w przedmiaru robót ma być cena 
jednostkowa brutto czy netto, a tym samym wartość w kolumnie nr 8 netto czy brutto?.
Odpowiedź:   brutto tj. z VAT

     1.      pkt III pkt. 1.1.1)b) brzmi:
„   studzienki   zbiorczo-zaworowe   PE  z  zaworem  próżniowym   tłokowym
o średnicy przelotu przez zawór minimum 301 kpl "
natomiast specyfikacja techniczna rozdział ST 03.00.00 pkt. 2.3 (str. 33) określa
przelot zaworu na 78mm,
– Pytanie: Czy określony w specyfikacji technicznej przelot należy traktować jako minimalny?
– Odpowiedź:    Tak, gdyż zawory dla Etapu B mają być w pełni zgodne z zamontowanymi w 

Etapie A, który jest już eksploatowany
2.      Zgodnie z pkt. VII 1.2) a) który brzmi:
„ w ciągu ostatnich 5 lat wykanali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające łącznie swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj,  
budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu, potwierdzone dokumentami o 
należytym wykonaniu, Wykonawca sporządzi wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę 
w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj, budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm 
Śląski etap „B" o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 20 km - na załączniku nr 2, i załączy 
dokumenty/referencje potwierdzające ich należyte wykonanie "
- należy wykazać co najmniej 2 zamówienia o łącznej długości min. 20 km,
natomiast   załącznik nr 2 do oferty (Uwaga pod tabelką: „wymagana jest potwierdzenie 
dokumentami/referencjami, wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 2 zamówienia 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym   stanowiącym  przedmiot 
niniejszego  zamówienia   tj,   budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z systemem 
monitoringu." mówi o 2 oddzielnych zadaniach o podobnym rodzaju i wartości. 
Pytanie: Jak należy traktować powyższy zapis, czy warunkiem udziału w postępowaniu jest 
udokumentowanie łącznie 20 km sieci, czy wymogiem jest przedstawienie 2 osobnych zadań, 
każda na 20 km sieci.
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Odpowiedź:  Inwestor wymaga udokumentowania realizacji w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 
zamówień obejmujących łącznie realizację sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia 
( SIWZ  rozdział III pkt. ppk.1 a,c)
3. Prosimy o zajęcie stanowiska Zamawiającego w sprawie firm tworzących
konsorcjum, gdyż w SIWZ nie  ma zapisu o takiej formie uczestnictwa w
postępowaniu.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza konsorcjum do udziału w postępowaniu to
prosimy   o   sprecyzowanie   warunków jakie   ma   spełniać   każdy   członek
konsorcjum, bądź konsorcjum wspólnie.
Odpowiedź: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki art. 23 
ustawy pzp. 
W przypadku ubiegania się o zamówienie podmiotu wspólnego zamawiający nie narzuca żadnych 
form jego tworzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot wspólny musi spełnić postawione warunki 
uczestnictwa w postępowaniu tzn:
          -warunki wynikające z art. 24 ustawy pzp każdy z współtworzących podmiot wspólny  
           musi spełnić indywidualnie i przedstawić żądane dokumenty potwierdzające,

-warunki techniczne i finansowe powinni spełniać łącznie

1. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(Konsorcjum Firm), wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej może być wniesione 
przez jednego z członków konsorcjum, np. przez Pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) w 
imieniu Konsorcjum?
Odpowiedź:  Tak, może.

2.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SIWZ, dotyczących doświadczenia 
Wykonawcy:
Zgodnie z treścią pkt. VII. 2) a) SIWZ, Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w 
następującym zakresie:
„w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające łącznie swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.  
budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu (. . .) "
natomiast zgodnie z dalszą częścią tego punktu, Wykonawcy mają sporządzić wykaz 
zrealizowanych zamówień:
„w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm 
etap „B" o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 20 km".
W związku z powyższym, nie można jednoznacznie określić jakich robót powinno dotyczyć 
przedstawione przez Wykonawcą doświadczenie - czy powinno ono obejmować budowę 
kanalizacji podciśnieniowej wraz z systemem monitoringu, czy budowę kanalizacji sanitarnej o 
długości minimum 20 km. Odnośnie zapisów w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, prosimy o 
ustosunkowanie się do sformułowania „dla Gminy Chełm etap „B"
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod określeniem „odpowiadające łącznie 
swoim rodzajem i wartością". Czy wartość dwóch robót oraz ich zakres (np. długość odcinka 
kanalizacji) przedstawionych przez Wykonawcę w wykazie zamówień może być zsumowana?
Prosimy o precyzyjne określenie, jakie roboty powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenia 
spełniania warunku dotyczącego doświadczenia w realizacji robót odpowiadających rodzajem i 
wartością robotą stanowiącym przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź”  Inwestor wymaga udokumentowania realizacji w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 
zamówień obejmujących łącznie realizację sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia 
( SIWZ  rozdział III pkt. ppk.1 a,c)
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę naszą 
uzasadniamy złożonością inwestycji oraz niezbędnym dodatkowym czasem potrzebnym na 
przygotowanie solidnej i rzetelnej oferty.
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu otwarcia ofert.
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1. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dwa przedmiary robót (różniące się min, 
ilością pozycji). Prosimy o wyjaśnienie, który przedmiar po wypełnieniu należy załączyć do 
oferty?
Odpowiedź: wypełnić skrócony i dołączyć do oferty

2. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z zamieszczonym opisem kolumny nr 7
(przedmiar robót Chem_I._przedmiar_do_SIWZ_uproszczony) należy ją wypełnić cenami 
jednostkowymi zawierającymi podatek VAT?
           Odpowiedź:  tak
3. Plik zamieszczony na stronie Zamawiającego
„Chem_I._przedmiar_do_SIWZ_uproszczony" zawiera 21 stron w tym na 6 znajduje się przedmiar. 
Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiar zawiera 90 pozycji (na 6 stronach) czy też plik jest 
uszkodzony,
           odpowiedź: Tak, przedmiar zawiera 6 stron i 90 pozycji
4. Prosimy o podanie stawek opłat związanych z czasowym zajęciem pasa
drogowego oraz sposobu ich naliczania w drogach objętych przedmiotowym zadaniem.
             Odpowiedź:  ulice obejmujące Etap B kanalizacji należą do kilku Zarządców, a mianowicie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Gminy Chełm 
Śląski . Naliczeń należy dokonywać stosownie do podjętych Uchwał  przez poszczególnych 
Zarządców.

5. Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące karczowania drzew, czy przedmiotem 
przetargu jest także wycinka drzew? Po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne związane 
z wycinką?
Odpowiedź: Tak , przedmiar obejmuje wycinkę drzew i koszty z tym związane leżą po 
stronie Wykonawcy.

1 . Jaki Jest dokładny zakres robót związanych z wykonaniem monitoringu dla etapu A, 
wymienionego w SIWZ punkt III. 1.1. g?
Odpowiedź: system monitoringu obejmuje tylko monitoring dla Etapu  B, natomiast Inwestor  
wymaga by szafa sterowania i monitoringu oraz oprogramowanie umożliwiło podłączenie 
monitoringu dla Etapu  A. Etap A  obejmuje monitoring dla ok. 300 studni;  

2. Czy wykonana w ramach etapu A Instalacja kanalizacyjna jest przygotowana do 
podłączenia do systemu monitoringu, tzn. czy są rozłożone kable, czy Istniejące studnie 
podciśnieniowe są przygotowane do podłączenia do systemu monitoringu, czy w studniach 
znajduję się czujniki poziomu ścieków, czy zawory posiadają zamontowane kontaktrony 
umożliwiające odczytanie stanu w Jakim znajduje ślą zawór?
Odpowiedź: Etap A nie jest w pełni gotowy do podłączenia monitoringu – nie jest to w 
zakresie tego zamówienia.

3. Czy Istniejący zbiornik podciśnieniowy drugiej stacji umiejscowiony jest poza budynkiem 
stacji?
Odpowiedź: Tak, jest poza budynkiem, ale jest w pełni podłączony do budynku

4. Jakie Jest ustawienie zbiornika podciśnieniowego (poziome czy pionowe)?
Odpowiedź: pionowe

5. Czy ilość 301 kpl. studni podciśnieniowych z zaworami podciśnieniowymi dotyczy 
wyłącznie etapu Br czy też także etapu A przeznaczonego do Instalacji systemu 
monitoringu, i w jakiej części?
Odpowiedź:  Dotyczy tylko Etapu B


