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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do
stacji uzdatniania wody” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Na podstawie art. 284 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Nie wiemy czy będą potrzebne badania archeologiczne przed przystąpieniem do realizacji
zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż badania archeologiczne będą objęte przedmiotem zamówienia, o
ile okaże się to niezbędne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia tj. budowy ujęcia wody
i przystąpienia do jego użytkowania.
Pytanie nr 2:
Terminy realizacji wydają się niemożliwe.
Same prace związane z otworem studziennym:
- mapa do celów projektowych - ??
- Projekt robót geologicznych – wykonanie ok 3 tygodni + min. miesiąc na zatwierdzenie
- karta informacyjna do decyzji środowiskowej – wydanie decyzji trwa ok 2 miesiące +
wykonanie
- Plan ruchu można wykonać dopiero jak się ma dwie powyższe decyzje – zatwierdzenie Planu
ruchu ok 2 miesiące + wykonanie
- wykonanie otworu do ok 120 m systemem udarowym to około 3 miesiące
- opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej ok 2 miesiące
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór – ok 3
miesiące
Odpowiedź:
Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na 15 listopada 2021 roku, z zastrzeżeniem, że
do terminu na wykonanie dokumentacji projektowej nie wlicza się dni od złożenia wniosku o
opinię, decyzję organu administracji do jej wydania - zakończoną uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę. W przypadku naruszenia terminu umownego z powodu nie
zawinionego przez Wykonawcę tj. spowodowanego okresami załatwiania spraw przez organy
administracji publicznej, termin umowny zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia wniosku
do dnia wydania opinii, decyzji organu.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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