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Dęblin, dnia 22.08.2012 r. 

271.1/JRP/OP/HR/2012 

 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 ze zm.), informuje o wpłynięciu wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci 

wodociągowej na terenie miasta Dęblin w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” oraz udziela wyjaśnień.  

 
1. Treść zapytania: 

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie na budowę obejmującej 

przedmiot zamówienia. 

 
Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenie na 

budowę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia. Pozwolenie to zostanie przekazane Wykonawcy 

wraz z dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania. 

 

2. Treść zapytania: 

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

obejmującej przedmiot zamówienia. 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach obejmującą przedmiot zamówienia. Decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy wraz 

z dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania. 

 

3. Treść zapytania: 

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie wodno-prawne obejmującej 

przedmiot zamówienia. 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenie 

wodno-prawne obejmującą przedmiot zamówienia. Decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy wraz z 

dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania. 

 

4. Treść zapytania: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83 ust 1 i Art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę 

drzew i krzewów oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie 

Zamawiającego, jako posiadacza nieruchomości. 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i 

krzewów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

5. Treść zapytania: 

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ aktualnej inwentaryzacji drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki. 
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Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i 

krzewów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

6. Treść zapytania: 

W § 7. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31), 

przewiduje się możliwość pozostawienia w ziemi rur azbestowo-cementowych „w przypadku, gdy ich 

usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji 

infrastrukturalnych, w szczególności gdy rury azbestowo-cementowe są położone poniżej użytkowanych 

instalacji”. Zamawiający przewiduje wymianę rur azbestowo-cementowych metodą krakingu, której 

technologia zakłada rozkruszenie i wprowadzenie w ich miejsce nowej rury przewodowej wykonanej z 

rur PE, co jest niezgodne z cytowanym wyżej rozporządzeniem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz 

określenie technologii wykonania prac. 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że przy wymianie sieci wodociągowej należy zastosować 

technologię określoną w dokumentacji projektowej. 

 

7. Treść zapytania: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części sieci kanalizacji podciśnieniowej metodą przewiertu 

sterowanego? 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza wykonania odcinków kanalizacji 

podciśnieniowej metodą przewiertu sterowanego. 

 

8. Treść zapytania: 

Czy zakres postępowania przetargowego obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego studni z zasuwami 

o napędzie elektrycznym. 

 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zakres postępowania przetargowego nie obejmuje wykonania 

zasilania elektrycznego studni z zasuwami o napędzie elektrycznym. Zasilenie to Zamawiający wykona 

we własnym zakresie. 

 


