
WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

z dnia 24.03.2016r. 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Krzycko Małe etap I”. 
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęły 
pisma z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 1 
Zbiorniki polimerobetonowe dla tłoczni P1 i P2. 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej żelbetonowej pokrywy zbiornika 
dostarczonej przez producenta wraz ze zbiornikiem? Zbiorniki polimerobetonowe 
produkowane są właśnie z pokrywami żelbetonowymi. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej żelbetonowej pokrywy 
zbiornika dostarczonej przez producenta wraz ze zbiornikiem. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zwieńczenia studni betonowych śr. 1000 mm za pomocą 
zwężki? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że  nie dopuszcza się zwieńczenia studni za pomocą zwężek. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o załączenie profili kanałów bocznych i przyłączy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada profili kanałów bocznych i przyłączy. Wymienione 
elementy należy wykonać zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumentacji 
załączonej do SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy komora połączeniowa WO-3 jest objęta przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że komora przyłączeniowa WO-3 nie jest przedmiotem zamówienia, 
gdyż jest wybudowana i kompletnie wyposażona. Przewód tłoczny należy połączyć poprzez 
mufę kołnierzową.  
 
Pytanie 5 
Specyfikacja Techniczna wskazuje, że zbiorniki polimerobetonowe (komory tłoczni) winne 
być fabrycznie wyposażone w pierścienie zabezpieczające przed wyporem w gruntach 
nawodnionych. Zgodnie z informacją od producentów zbiorników pierścienie zabezpieczające 
przed wyporem dostarcza się oddzielnie przez innego producenta. Czy Zamawiający 
dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że dopuszcza się pierścienie zabezpieczające przed wyporem 
dostarczone przez producenta innego niż producenta zbiornika polimerobetonowego 
Pytanie 6 
Komory z zaworem na-odpowietrzającym. Zgodnie z dokumentacją rurociąg z PE należy 
połączyć z rurą stalową k.o. przed wejściem do komory, następnie przejście przez ścianę 
komory rurą stalową k.o. i montaż armatury w komorze na kształtkach ze stali k.o. 



Czy zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie: przejście przez ścianę komory rurą PE, 
następnie połączenie w komorze i montaż armatury na kształtkach żeliwnych? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że dopuszcza przejście przez ścianę komory z zaworem na-
odpowietrzającym rurą PE i montaż kształtek żeliwnych przy zapewnieniu odpowiednich 
podpór. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 
W SIWZ napisane jest, że „Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wykonał: minimum dwie niezależne roboty budowlane, których 
przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 
500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy 
zbiornika min 1500 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb 
i średnicy, co najmniej DN 90 mm - dla każdej z robót”.  
Czy należy rozumieć, że wszystkie wymienione elementy powinny zostać wykonane łącznie 
na każdej z wymaganych min. dwóch robót, czy też spełnienie warunku dotyczącego sieci 
z przyłączami i warunku dotyczącego przepompowni z rurociągiem tłocznym można wykazać 
w ramach dwóch odrębnych zrealizowanych kontraktów? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się treść rozdziału V ust. 1 lit. b) 
SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„b) Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, wykonał: „minimum jedną niezależną robotę budowlaną, której przedmiotem 
była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i 
średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika 
min 1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, 
co najmniej DN 90 mm oraz 

złoży wykaz tych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ –  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące 
tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz 
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do 
SIWZ”. 
W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wykazać się 
wykonaniem wszystkich wymaganych elementów w ramach jednego zadania. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy wniesienia zabezpieczeń, w tym gwarancji wadialnej: 
Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu Zamawiającego dla potrzeb wniesienia 
zabezpieczeń w tym w szczególności wadium w formie gwarancji bankowej. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dokładna nazwa i adres Zamawiającego znajdują się w rozdziale I 
SIWZ (str. 1) tj.: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa. 
 
Pytanie 9 
Wzór umowy z GMINĄ ŚWIĘCIECHOWA (Załącznik nr 7A do SIWZ) 
par.8 ust.8 lit. f) i g) 
Zamawiający w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy przewidział, że :Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 



f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z 
niniejszej umowy. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z par. 2 ust. 9 obowiązek przedkładania do Zamawiającego 
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi zachodzi 
do 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, prosimy potwierdzenie, że 
ustalając stawkę kar w wysokości 10% lub 15% wynagrodzenia, Zamawiający rozumie prze 
to wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.  
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o doprecyzowania w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru 
umowy, że chodzi o wysokość wynagrodzenia umowy o podwykonawstwo. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy z 
Gminą Święciechowa (Załącznik nr 7A do SIWZ), które obecnie brzmią : 
"f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% 
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego  
z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie  
o podwykonawstwo," 

 
Pytanie 10 
Wzór umowy z MPWiK (Załącznik nr 7B do SIWZ) 
par.7 ust.2 lit. f) i g) 
Zamawiający w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy przewidział, że :Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z par. 2 ust. 9 obowiązek przedkładania do Zamawiającego 
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi zachodzi 
do 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, prosimy potwierdzenie, że 
ustalając stawkę kar w wysokości 10% lub 15% wynagrodzenia, Zamawiający rozumie prze 
to wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.  
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o doprecyzowania w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru 
umowy, że chodzi o wysokość wynagrodzenia umowy o podwykonawstwo. 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy z 
Gminą Święciechowa (Załącznik nr 7A do SIWZ), które obecnie brzmią : 
"f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% 
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego  



z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie  
o podwykonawstwo," 

 
Pytanie 11 
Dotyczy warunków zatrzymania wadium przez Zamawiającego: 
W SIWZ pkt. IX 4 dot. warunków utraty wadium jest niezgodny z ustawa PZP 46 ust. 4a; 
prosimy o skorygowanie. 
Odpowiedz 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się rozdział IX ust. 4 SIWZ który 
otrzymuje brzmienie: 
"4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej." 

 
Pytanie 12 
W SIWZ p. VI 1.2) określono, że w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia jest wykonanie min. dwóch niezależnych robót budowlanych, których 
przedmiotem była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 
500mb i średnicy co najmniej DN200mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy 
zbiornika min. 1500 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości co najmniej 200 mb 
o średnicy co najmniej 90mm – dla każdej z robót.  
Czy za spełnienie kryterium wiedzy i doświadczenia uznane zostanie wykonanie dwóch 
niezależnych robót z których na jednej wykonano ponad 1800 m sieci kanalizacyjnej DN200, 
przepompownie ścieków fi 1500 wraz z rurociągiem tłocznym fi 110mm o długości ponad 
300m a na drugiej ponad 100m sieci kanalizacyjnej DN200 oraz przepompownią ścieków fi 
1500 wraz z rurociągiem tłocznym o długości ponad 100m i średnicy 63mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się treść rozdziału VI ust. 1 pkt 2) 
SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie wykaz 

(sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika 
wykonanie  
-- minimum jednej niezależnej roboty budowlanej, której przedmiotem była: budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co 
najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 
1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, 
co najmniej DN 90 mm 

 wraz z dowodami, czy została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.  
 
Dowodami, potwierdzającymi czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały 
wykonane, lub są wykonywane należycie są: 
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert; 



b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia którym mowa w lit a); 

c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a)”. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że kryterium wiedzy i doświadczenia 
spełni ten wykonawca który przedłoży wykaz zgodny z rozdziałem IV ust. 1 pkt 2). 
 
Pytanie 13 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie odtworzeń nawierzchni asfaltowej w pasie 
dróg powiatowych. 
Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (nr ZDP 5443 W/23/770/2013) po 
robotach związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w pasie jezdni drogi powiatowej 
nawierzchnię bitumiczną należy odbudować na całej długości i szerokości jezdni o 
konstrukcji zgodnie z jednym z wariantów drogi o ruchu kategorii KR2. 
Natomiast w przedmiarach robót przewidziano konstrukcję jezdni nieodpowiadającą kategorii 
KR2 tj. (brak warstwy wiążącej gr. 7cm) oraz przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej 
po śladzie wykopu. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zadanie Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla wsi Krzycko Małe jest 
podzielona na dwa etapy. W roku 2016r. będzie wykonywany etap I. Rozbieżności w 
odtworzeniu nawierzchni wynikają z faktu, że będzie wykonywany projekt przebudowy i 
przebudowa drogi – ul. Głównej w Krzycku Małym obejmujący m.in. budowę kanału 
deszczowego. Przebudowa drogi ma nastąpić w  roku 2017 po zakończeniu drugiego etapu 
budowy kanalizacji sanitarnej. W zawiązku z powyższym odtworzenie nawierzchni należy 
wykonać zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o potwierdzenie iż odcinek kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV DN 200 od 
S2-4 do S2-11 (L=395,5 mb) nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że odcinek kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 od S2-4 do S2-11 
(L=395,5mb) nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
Pytanie 15 
Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów tłoczni z betonu wibroprasowanego klasy 
C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 – korpus z w/w materiału może być 
posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie 
wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania zbiorników tłoczni  wykonanych z 
elementów betonowych. 
 
Pytanie 16 
Czy dopuszcza się stosowanie korpusów okrągłych a nie owalnych? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że dopuszcza się zabudowę zbiornika okrągłego przy zachowaniu 
wymiarów zbiornika wskazanych w DP czyli min. Dw 3,0m. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o podanie poniższych parametrów:  

W opisie brak podanego punktu pracy dla pomp w tłoczni P1 i P2 - proszę podać  



W przedmiarze niejednoznaczny zapis o punkcie pracy dla tłoczni P1 i P2 proszę wskazać 
punkty pracy 
Jaka jest wysokość podnoszenia dla pomp w tłoczni P1? 
Czy pojemność modułu w tłoczni P1 ma być 430l wg przedmiaru? 
Jaka jest wysokość podnoszenia dla pomp w tłoczni P2? 
Czy pojemność modułu w tłoczni P2 ma być 205l wg przedmiaru? 
Jaki jest dopływ do modułu tłoczni P1 i P2? 
Czy tłocznie P1 i P2 to układ ciśnieniowy? Jak działają ?  
Czy brać pod uwagę ewentualnie ciśnienie? Proszę podać jakie? 

Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że parametry pracy pomp (wydajności i wysokości podnoszenia w 
punkcie pracy), pojemności zbiorników tłoczni oraz dopływy do tłoczni należy przyjmować 
zgodne z DP (opis techniczny tabela nr 2 strona 44). Tłocznie P1 i P2 nie są wspólnym 
układem. Natomiast tłocznia P1 współpracuje z wykonanym w I etapie inwestycji obiektem 
P4 – parametry pracy P1 przy współpracy podano w DP (opis techniczny tabela nr 2 strona 
44). 
 
Pytanie 18 
Proszę o określenie stali kwasoodpornej – zapis niejednoznaczny ma być 316 czy 304? 
Odpowiedz 
Zamawiający informuje, że dla wykonania elementów wyposażenia obiektu tłoczni – 
orurowania, drabinek, włazów itd. stosować stal 304. Natomiast nie dopuszcza się wykonania 
zbiornika tłoczni ze stali 304. 
 
Pytanie 19 
W Specyfikacji technicznej AKPiA zawarto zapisy 
Sterownik telemetryczny GSM/GPRS MT-151 HMI MOBICON z wgranym programem 
sterującym pracą przepompowni, lokalnym interfejsem operatorskim i transmisją danych w 
trybie on-line w technologii GPRSz przepompowni do stacji operatorskiej w dyspozytorni na 
terenie bazy MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. 
 
W ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, 
sugerujemy:  
a. dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do 
istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji  
lub  
b. dopuszczenie niezależnego/ nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo 
budowanych pompowni.  
Uzasadnienie:  
Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni powinno być 
wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
Wykonawców i Producentów; w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą 
ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta Firmy która dostarczyła już Inwestorowi 
system monitoringu i tylko ona może się do niego wpiąć. 
Odpowiedz 
Przyjęte rozwiązanie podyktowane jest szczególnymi potrzebami Zamawiającego, 
związanymi z koniecznością zapewnienia jednolitego systemu monitoringu, funkcjonującego 
w MPWiK. Ponadto MPWiK poprzez zawartą umowę posiada 24- godzinny SERWIS oraz 
konserwację systemu w zakresie oprogramowania sterownika, systemu łączności GPRS, 
systemu SCADA. Ponadto na podstawie załączonej specyfikacji technicznej i ewentualnego 
umożliwienia przez MPWiK przeprowadzenia wizji lokalnej na innej referencyjnej pracującej 
przepompowni ścieków wskazane rozwiązanie nie wyklucza możliwości wykonania 



prefabrykacji szafy sterowniczej jak wszystkich innych robót elektrycznych żadnemu 
Wykonawcy. 
Dostawa oprogramowania sterownika wraz z włączeniem monitoringu przepompowni do 
istniejącego systemu monitoringu nie jest samodzielnym przedmiotem zamówienia, a 
wyłącznie jego elementem. Powyższe szczególne potrzeby wyłączają naruszenie zasad 
równości oraz uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu. Inwestor podtrzymuje 
zapisy SIWZ i nie dopuszcza wprowadzenia innego/ nowego systemu monitoringu 
pompowni. 
 


