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ZP 271/38/2013 

        Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej  

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach”.

  

 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 

Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 

Pytanie 1  W opisie przedmiotu zamówienia jest zapisane, że w ramach zamówienia należy przed 
przystąpieniem do projektowania SUW wykonać analizy wody surowej. Prosimy o odpowiedź  
czy Projektant otrzyma od Państwa wyniki badań wody surowej i będzie je musiał przeanalizować  
czy w ramach zamówienia Projektant będzie musiał zlecić pobór wody surowej ze studni głębinowych 
wraz z analizą jej składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego? W drugim przypadku prosimy  
o potwierdzenie, że istnieje techniczna możliwość poboru wody ze studni do badań tzn. że w każdej 
studni zamontowana jest już pompa głębinowa, za pomocą której wodę będzie można pobrać 
Odpowiedź 1 Projektant w ramach zamówienia będzie musiał zlecić pobór wody surowej ze studni 
głębinowych wraz z jej analizą składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Studnie K-1 i K-2  
nie posiadają zamontowanych pomp  głębinowych ale posiadają  huczki. Studnia R8/1R jest studnia 
czynną obecnie pracującą. 
 
Pytanie 2 Czy rów melioracyjny, do którego będzie możliwość odprowadzenia wód popłucznych 
znajduje się od SUW-u w tym samym kierunku, co studnie głębinowe K-1 i K-2? 
Odpowiedź 2 Zamawiający wskazał jedynie, odległość do najbliższego rowu jaki znajduje się   
w pobliżu miejsca przeznaczonego na Stację Uzdatniania Wody. Miejsce zrzutu wód popłucznych 
wskazuje, wg zapisów SIWZ, projektant. 
 
Pytanie 3  Czy w §7 umowy na wykonanie prac projektowych będzie wpisane wynagrodzenie 
umowne brutto bez wynagrodzenia za nadzór autorski? 
Odpowiedź 3 W §7 ust. 1 wzoru umowy odnosi się do wynagrodzenia Wykonawcy za opracowanie 
dokumentacji projektowej - bez wynagrodzenia za nadzory autorskie.  
W celu doprecyzowania Zamawiający modyfikuje §7 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1ust. 1 lit a) strony ustalają wynagrodzenie 
umowne w wysokości brutto: ……….. PLN (słownie …………………… zł)”. 
 
Pytanie 4 Czy w §10 umowy na wykonanie prac projektowych będzie wpisane całkowite 
wynagrodzenie brutto tj. łącznie z wynagrodzeniem za 25 sztuk nadzorów autorskich? 
Odpowiedź 4 W §10 zostanie wpisane całkowite wynagrodzenie brutto wraz z wynagrodzeniem  
za usługi nadzoru autorskiego w pełnej ilości przewidzianej przez Zamawiającego 
 
Pytanie  5 Czy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) cena ryczałtowa brutto za realizację 
zamówienia powinna uwzględniać wynagrodzenie również za nadzór autorski (za 25 sztuk nadzorów 
autorskich ),  czy cenę tę należy podać tylko za opracowanie dokumentacji projektowej? 
Odpowiedź 5 W formularzu oferty - jako cenę oferty -  należy wpisać pełne wynagrodzenie łącznie  
z usługami nadzoru autorskiego. Zamawiający modyfikuje wzór formularza oferty.  
 
Pytanie 6  Ujęcie wody K1 jest zlokalizowane na działce (296/2) odległej od drogi publicznej. Prosimy 
wskazanie, które działki należy przyjąć do projektowania drogi dojazdowej. 
Odpowiedź 6 Dojazd do działki 296/2 wg poniższego schematu: 



 

 

 

 

 

 

Dz. nr 296/2 własność: 

Gmina Kąty Wr 

 

Dz. nr 293/2 własność: 

Gmina Miejska Wrocław 

Dz nr 530 własność: 

Gmina Kąty Wr 

Dz nr 516 Droga powiatowa 



 

 
Pytanie 7 W zakres projektu wchodzi wykonanie analiz wody z dwóch ujęć. Kto ponosi koszty 
pompowania próbnego potrzebnego do poboru próbek wody? 
Odpowiedź 7 Projektant w ramach zamówienia będzie musiał zlecić pobór wody surowej ze studni 
głębinowych wraz z jej analizą składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Studnie K-1 i K-2  
nie posiadają zamontowanych pomp  głębinowych ale posiadają  huczki. Studnia R8/1R jest studnia 
czynną obecnie pracującą. 
 
Pytanie 8 Z dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że woda pobrana z ujęć po pompowaniu 
próbnym zawierała ponadnormatywną ilość bakterii z grupy coli. Jeśli skażenie zostanie wykazane 
również w analizach wody objętych zakresem projektu to: 

a) czy Inwestor usunie skażenie bakteriologiczne ujęć? 
b) co Inwestor zamierza zrobić, jeśli skażenie okaże się nieprzemijające? 

Odpowiedź 8 W przypadku potwierdzenia w analizach wody surowej ponadnormatywnego skażenia 
bakteriologicznego  ujmowanej wody, Projektant powinien przewidzieć oczyszczenie i zachlorowanie 
otworów K-1 i K-2 
W przypadku, jeżeli skażenie okaże się nieprzemijające, należy tak dobrać technologię oczyszczania 
ujmowanej wody, aby uzdatniona woda była przydatna do spożycia przez ludzi 
 


