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OFERENCI Wszyscy

Dotyczy:   postępowania przetargowego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości   
Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica.

W związku ze złożonymi zapytaniami Gmina Roźwienica przedstawia poniższe wyjaśnienia:

Pytanie 1: 

Czy w świetle  zapisów  znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień Publicznych wymienione  
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniac wymagania wynikające z Polskich Norm  
przenoszących  normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla: -  
przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 oraz zaworów zwrotnych,  
wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 ?

Odpowiedź 1:

Wymienione w Specyfikacji wyroby winne spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie. Dotyczy to również  wyrobów wymienionych w pytaniu.

Pytanie 2:

W myśl art. 8 ust. 5  Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. j jej nowelizacji  
z  dnia  15.12.2006  r.  zabrania  się  wprowadzania  do  użytku  i  do  obrotu  wyrobów  nie  
posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec  
powyższego, czy od  wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona  
okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź 2:

Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  wykonawca  robót  może  stosować  tylko  materiały 
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie.  W związku  z  tym Wykonawca  robót  musi 
złożyć  stosowne oświadczenie,  że  wbudowane materiały spełniają  stosowne wymagania  i 
zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 Pytanie 3

W  załącznikach  do  SIWZ  poz.  28  zawiera  Opis  Techniczny  Mokra  natomiast  po  
wydrukowaniu jest to nazwa „Projekt budowlany Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z  



przyłączami w miejscowości Rudołowice, również rozwinięcia kanalizacji dotyczą Rudołowic  
– czy to nie jest błąd w nazwie SIWZ lub zamieszczono nie ten opis i Projekt Budowlany.  
Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:

Taka rozbieżność nie jest pomyłką.  W czasie opracowania dokumentacji  wieś Mokra była 
przysiółkiem należącym częściowo  do  Rudołowic.  W związku  z  powyższym   zgodnie  z 
ewidencją gruntów działki na których prowadzona będzie inwestycja znajdują się w obrębie 
ewidencyjnym  Rudołowice  i  taki  jest  tytuł  dokumentacji  projektowej.  Natomiast  od  1 
stycznia 2009 r. została utworzona miejscowości Mokra i dla takiej miejscowości uzyskano 
dofinansowanie ze środków unijnych.

Pytanie 4:

W umowie termin zakończenia  podany jest na dzień  10.05.2011 r. natomiast w Ogłoszeniu i  
SIWZ wymagany termin wykonania zamówienia: 2011-09-09. Który termin zakończenia jest  
prawidłowy. Proszę wyjaśnić.

Odpowiedź 4. 

Prawidłowy  termin  zakończenia  zadania  to  2011-09-09.  W  projekcie  umowy  wystąpiła 
pomyłka pisarska. 

Pytanie 5:

Brak przedmiarów na zasilanie przepompowni ścieków – proszę uzupełnić lub wyjaśnić.

Odpowiedź 5.

Brak przedmiarów robót na zasilanie elektryczne został uzupełniony w nowym przedmiarze 
robót.

Pytanie 6

W ogólnej charakterystyce inwestycji – zakres robót – opis techniczny do KS Wola Węgierska  
str.  15  –  ilości  podane  w  tabeli  nie  odpowiadają  ilościom  w  przedmiarze.  Proszę  o  
wyjaśnienie.

Odpowiedź 6

Zamieszczono  ostateczne  uzupełnione  i  poprawione  przedmiary  robót.  Niektóre  różnice 
powstały  z  uwagi  na  inną  definicję  przykanalika  wymagana  przez  Urząd  Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego który dofinansowuje powyższe zadanie z PROW.



Ponadto  informuję  że  w załączniku do niniejszego  wyjaśnienia  znajduje  się  nowy 
aktualny  przedmiar  robót  oraz  nowy  projekt  umowy  ze  skorygowaną  datą  zakończenia 
zadania.

Wójt Gminy Roźwienica
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inż. Tomasz Kotliński

Otrzymują:

1. Oferenci, którzy złożyli zapytania na piśmie

2. Strona internetowa Gminy Roźwienica na której umieszczono ogłoszenie 

3. a/a


