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Lubsko, dnia 11 września 2014 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

KONTRAKT 5 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsko –
część północna miasta Lubsko – dokończenie zadania”
realizowane w ramach projektu
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U.
2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1:
1.

W pkt 8 STWZ Zamawiający określił termin zakończenia zamówienia do 31.05.20l5 r., a
zakończenie prac projektowych do końca lutego 2015 r. W PFU Rozdział 1 pkt.2.9.
Zamawiający określił czas realizacji zamówienia - do 30.04.2015r.
Ze wstępnej analizy PFU wynika, że wykonanie zamówienia w podanym terminie jest
niemożliwe. Orientacyjny czas realizacji powinien wynosić 19 miesięcy tj.:
Wybór wykonawcy, przygotowanie realizacji ok. 44 dni tj.:
- wybór wykonawcy, podpisanie umowy - 30 dni,
- zatwierdzenie podwykonawcy/projektantów, umowy 14 dni,
Wykonanie prac projektowych ok. 265 dni tj.:
- wykonanie map do celów projektowych - 42 dni,
- wykonanie projektu - 42 dni,
- ocena projektu przez Zamawiającego - 14 dni,
- naniesienie zmian zgłoszonych przez Zamawiającego - 14 dni,
- ponowna ocena i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego - 7 dni,
- złożenie dokumentacji do ZUD-u i jej uzgodnienie - 30 dni,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
etapie przed uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę 30 dni,
- przygotowanie dokumentacji do złożenie na pozwolenie na budowę - 7 dni,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - 65 dni,
- uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę - 14 dni.
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Wykonanie sieci kanalizacyjnej ok. 180 dni tj.:
- powiadomienie o rozpoczęciu robót, zatwierdzenie producentów materiałów przez
Zamawiającego, zamówienie i dostawa materiałów na budowę, uzyskanie decyzji na
zajęcie pasa drogowego - 30 dni,
- wykonanie robót (sieci, przepompownie, odtworzenie nawierzchni) - 150 dni.
Dokumentacja powykonawcza, odbiory ok. 81 dni tj.:
- uzyskanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
przygotowanie dokumentów odbiorowych 30 dni,
- zgłoszenie do odbioru, odbiór przez Zamawiającego - 14 dni,
- przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie wraz /, uzyskaniem
decyzji-30 dni,
- próby końcowe, rozruch - 7 dni,
-

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyliczył termin na podstawie dotychczasowych doświadczeń w
wykonywaniu podobnych zadań, dlatego też termin wykonania pozostaje niezmieniony
tj. do 31 maja 2015 r.
W PFU Rozdział 1 pkt.2.9.Zamawiający omyłkowo określił czas realizacji zamówienia,
ponieważ powinien być taki sam jak w pkt 8 IDW SIWZ tj. do 31.05.2015 r.
Pytanie nr 2:
W PFU jest mowa o renowacji kanalizacji. Jeżeli w zakresie zamówienia jest również renowacja
kanalizacji to prosimy o podanie odcinków, które jej podlegają.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Jeśli znalazł się tam taki zapis to omyłkowo. W zakres rzeczowy niniejszego
postępowania przetargowego nie wchodzi renowacja kanalizacji.
Pytanie nr 3:
Prosimy o zaznaczenie na załączonych do PFU mapach miejsc planowanej kanalizacji w ul.
Kosmonautów, 3 Maja, Robotniczej i Hożej. Załączone mapy obejmują większy zakres niż podane
długości kanalizacji w pkt.4.2.a SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zakres jest ujęty na mapach – załącznikach do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego – załączniki 1a i 1b do części informacyjnej PFU.

Pismo zatwierdził i zaakceptował:
Iwona Poszwa – Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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