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ZP.341-18/03/2010       Sobótka, dnia 12.07.2010 r. 
 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH 

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
    
 

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki " 
 

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 
przedstawia treść pytań jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 
dalszej części zwanej SIWZ) w dniu 09.07.2010 r. i 12.07.2010 r. oraz udziela następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Wykonawca wnosi o przedłuŜenie terminu wykonania niniejszego zamówienia na co najmniej 
8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedstawiony  przez Zamawiającego termin jest 
niemoŜliwy do dotrzymania ze względu na obowiązujące terminy uzyskania opinii, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa, ZUDP, decyzja o pozwolenie na 
budowę, ewentualne decyzje wodno- prawne). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pismem z dnia 09 lipca 2010 r. nr ZP.341-18/02/2010 wydłuŜył termin 
wykonania zamówienia do 31.03.2011 r. Konsekwencją jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu 
i zmiana SIWZ- stanowiące osobne dokumenty opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Sobótka. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w 
Sobótce. 
 
Odpowiedź: 
Miejsce włączenia kanalizacji w Sobótce wskazane będzie w Warunkach Technicznych 
Przyłączenia, które wyda Projektantowi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sobótka. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o określenie orientacyjnych danych do bilansu ścieków, w tym; 

a) ilości mieszkańców wsi Przezdrowice, Świątniki, Księginice Małe, Przemiłów, 
Będkowice oraz Osiedla Poetów w Sobótce; 
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b) istniejące bądź planowane ilości ścieków z zakładów produkcyjnych , usług, itp. (bądź 
inne dane wskazujące na powstawanie ścieków sanitarnych, np. orientacyjne wielkości 
zatrudnienia, ścieki produkcyjne). 

 
Odpowiedz: 
Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości: 

− Przemiłów- 142 osoby; 
− Świątniki – 251 osób; 
− Księginice Małe - 196 osób; 
− Będkowice – 199 osób; 
− Przemiłów – 68 osób; 
− Osiedle Poetów – 500 osób. 

Zamawiający informuje, Ŝe na terenie planowanej inwestycji nie ma zakładów produkcyjnej. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy na terenie planowanej inwestycji występują tereny zamknięte (PKP) i tereny leśne? 
 
Odpowiedz: 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują tego typu tereny. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy na terenie inwestycji występują cieki wodne? 
 
Odpowiedz: 
Na ww. terenie występują dwa cieki wodne: 
- Potok Sulistrowicki w Świątnikach i Księginicach Małych; 
- ciek wodny bez nazwy w Przezdrowicach (dopływ Potoku Sulistrowickiego); 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający  dopuszcza wcześniejszą zapłatę za wykonanie map geodezyjnych do 
projektowania? 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej zapłaty za wykonanie map geodezyjnych do 
projektowania. 
 
Pytanie nr 7: 
Projekt umowy – w par 9 umowy ust. 3 kwestia zwolnienia zabezpieczenia, pytanie – kiedy 
upływa okres rękojmi? 
 
Odpowiedz: 
Zgodnie z paragrafem 9 ustęp 1  projektu umowy okres rękojmi kończy się po upływie 1 roku 
od daty zakończenia realizacji robót wykonanych na podstawie projektu. 
 
 
 
 
 
 
Pismo sporządziła: 
Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl 


