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       Uczestnicy postępowania  przetargowego 

       Wszyscy 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez 

wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni 

sieciowych  i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 

 

Gmina Roźwienica informuje, ze w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela  wyjaśnień jak poniżej: 

 

1. Czy zamawiający dopuszcza aby minimalna pojemność zbiornika  paliwa wynosiła 300 l? 

 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia pojemności zbiornika paliwa. Z uwagi na 

specyfikę pracy ciągnika (praca z przyczepą asenizacyjną) oraz znaczne odległości od 

punktów sprzedaży paliwa powodują, że  Zamawiający musi posiadać ciągnik z 

odpowiednim zabezpieczeniem paliwa do pracy ciągłej w ciężkich warunkach 

terenowych. 

 

2. czy Zamawiający dopuszcza  realizację dostawy przyczepy o parametrach – bez hamulca  

najazdowego min. 25 km/h.? 

 

Zamawiający dopuszcza dostawę  przyczepy bez hamulca najazdowego. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy wozu asenizacyjnego  o parametrach – 

moc  pompy większa niż 5000 l/min? 

 

Zamawiający dopuszcza dostawę wozu asenizacyjnego o parametrach wyższych jak 

wymagane. Określona w SIWZ moc pompy jest to moc minimalna. 

 



4. Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy ciągnika o parametrach: - zamiast  

przedni rozdzielacz hydrauliczny min 4 szt szybkozłączy, na 4 szt szybkozłączy umieszczonych 

z przodu ciągnika z rozdzielaczem hydraulicznym? 

 

Zamawiający dopuszcza opisaną powyżej zamianę. 

 

5. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie  innych pomp niż pompy 

Metalchem spełniające wymogi SIWZ? 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie  innych pomp niż pompy Metalchem spełniające 

wymogi SIWZ.  Użycie nazwy i znaku towarowego pomp  i innych urządzeń w SIWZ  

oraz w dokumentacjach ma na celu jedynie dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innych zamiennych urządzeń 

wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli będą spełniać wymagania 

SIWZ i będą razem współpracować bez zakłóceń. 

 

6. Prosimy o doprecyzowanie czy wymianie podlegają tylko szafy elektryczne – obudowy 

ZKP, RG, RP bez wymiany wyposażenia? 

 

Wymianie podlegają szafy elektryczne tj. obudowy i wyposażenie. 

 

7. Prosimy o doprecyzowanie czy wymianie podlegają tylko szafy sterownicze – obudowy 

pompowni  z zamontowaniem dodatkowego modemu GSM czy też należy zamontować nową 

szafę sterowniczą z modemem GSM. 

 

Należy zamontować nowe szafy sterownicze z wyposażeniem i modemem  GSM. 

 

8. Czy Zamawiający posiada system monitoringu do którego należy wpiąć  modernizowane  

pompownie. Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy tego systemu? 

 

Zamawiający posiada system monitoringu MRM – GPRS  dostarczony przez 

Metalchem Warszawa.  

 



9. W SIWZ Zamawiający podaje, iż stany alarmowe są: „przesyłane do centralnej 

dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefonię 

komórkową GSM. W tym systemie komunikaty  o stanach awaryjnych przesyłane są  w postaci 

SMS lub e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych  osób odpowiedzialnych za 

obsługę  przepompowni” natomiast w przedmiarze punkt 1.1.41  wymaga dostarczenia : 

„Stacja dyspozytorska: komputer PC, zestaw z modemem, program wizualizacji graficznej 

monitorowanych obiektów, przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi systemu”. Prosimy 

o wyjaśnienie jaki system  monitoringu ma być zamontowany GSM czy GPRS – umożliwia 

wizualizacje graficzną. 

 

Zamawiający wymaga aby 6 pompowni  buło monitorowane w systemie GPRS  oraz 10 

pompowni w systemie GPS. Dlatego do obsługi systemu GPRS wymagane jest 

dostarczenie  stacji dyspozytorskiej. Opisanej w pkt. 1.1.41 przedmiaru robót. 

 

10. Zamawiający  w § 4 ust. 4 umowy oraz w SIWZ żąda wskazania nazwy podwykonawcy: 

„Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie: ……” 

„W umowie o roboty budowlane, zawartej miedzy zamawiającym a wykonawcą, wskazane w 

ofercie części zamówienia, które wykonawca bidzie wykonywał osobiście lub za pomocą 

podwykonawców zostaną przez wykonawcę doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem 

umowy wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, 

nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot” 

 

Prosimy o modyfikację powyższych zapisów umożliwiającą wskazanie podwykonawcy (nazwę 

podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot) w terminie 

późniejszym aniżeli przed podpisaniem umowy Zamawiający - Wykonawca. 

W odpowiedzi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezesa Rady 

Ministrów na interpelację nr 1572 w sprawie przepisów określających przekazanie 

zamówienia publicznego podwykonawcom czytamy co następuje: 

„(…) na etapie postępowania oraz zawierania umowy wykonawca nie jest w stanie wskazać z 

nazwy wszystkich podwykonawców oraz z uwagi na zmienność sytuacji gospodarczej 

zapewnić ich udziału 

 

Zamawiający dokonuje niezbędnych modyfikacji. W projekcie umowy w § 4 usunięto 

ust. 4 oraz przenumerowano dalsze ustępy. W SIWZ  w pkt. III ppkt. 7.6. dokonano 

korekty zapisów dotyczących. Po korekcie zapis dotyczący wymagań dla podwykonawcy 

brzmi: „Wymaga się przed podpisaniem umowy wskazania szczegółowego zakresu 

prac, które będzie realizował podwykonawca”. 

 



 

11. Prosimy  o potwierdzenie, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt. 

 

Zamawiający potwierdza, ze obowiązująca formą wynagrodzenia jest ryczałt. 

 

12 . Prosimy o zmianę zapisów  umowy  w § 15 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na 

„zwłoka”. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w § 12 umowy poprzez zmianę sformułowań 

„opóźnienie” na  „zwłoka”. Poprawiony formularz umowy znajduje się w załączniku do 

niniejszego wyjaśnienia. Określony w zapytaniu § 15 zawiera postanowienia końcowe 

nie zwierające  ustaleń dotyczących opóźnień lub zwłoki. 

 

13 . Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary opisanej w § 12 ust. 1 umowy, który przewiduje, iż 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą 

Zamawiającego w wysokości 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia ewentualnej kary opisanej w § 12 ust. 1  

umowy. Ewentualna kara ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, w  

której z winy Wykonawcy Zamawiający zostanie pozbawiony środków pomocowych na 

realizację przedmiotowego projektu  w przypadku nieterminowego wykonania umowy 

lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający posiada podpisaną umowę 

z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 

ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych  i rozbudowa ujęcia wody w Woli 

Roźwienickiej.”  Umowa ta określa szczegółowo termin wykonania zadania oraz termin  

przedłożenia rozliczenia końcowego. Niedotrzymanie terminów określonych w umowie z 

Marszalkiem Województwa Podkarpackiego powoduje z automatu brak środków 

pomocowych na realizacje przedmiotowego projektu. Biorąc pod uwagę taki stan żeczy 

Zamawiający zabezpieczył się w ten sposób przed ewentualnym nierzetelnym 

Wykonawcą. 

 

14. W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy o 

ustanowienie kary umownej płatnej przez  Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z 



przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 

ustawy PZP, w wysokości równej karze jaką zapłaciłby Wykonawca, gdyby odstąpienie 

nastąpiło nie z winy Zamawiającego (jak w pytaniu nt 4) wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający nie ustanawia  kary umownej dla Zamawiającego, gdyż jest to bezcelowe. 

Kara umowna została ustanowiona ze względu na uwarunkowania opisane w pkt. 14. 

          

           Wójt  Gminy 

          / -- / 

              inż. Tomasz Kotliński 


