
Kąty Wrocławskie, dnia 26.11.2012 r. 
 
 
 
Znak sprawy ZP 271/61/2012 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego: „Wykonanie prac projektowych pn. Budowa cmentarza 
komunalnego w Smolcu” 
 

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 odpowiedzi na złożone pytania. 
 
 
Pytanie 1 W odpowiedziach na pytania udzielonych w dn. 21.11.2012 r, Zamawiający w odp. 2 
wprowadził zmianę polegającą na dopisaniu w SWIZ w p.3.3 litery i) w brzmieniu „Wykonanie 
dokumentacji hydrogeologicznej". Proszę o wyjaśnienie potrzeby powtórnego wykonania takiej 
dokumentacji w ramach zamówienia, gdyż w BTP Urzędu Miasta i Gminy w ogłoszeniu  
o przedmiotowym przetargu znajduje się załączona już wykonana „Dokumentacja geotechniczna  
z lipca 2012 r autorstwa firmy INŻ. - GEO z Wrocławia, ul. Zatorska 16. 
Odpowiedź 1 W SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
1) W SIWZ w pkt. 3.3 skreśla się lit. i),  
2) W załączniku nr 4 do SIWZ ZP 271/61/2012 - projekt umowy, skreśla się w § 1 pkt. 3.9, 
3) W załączniku nr 1 do umowy nr ZP 272-…./2012 Dokumentacja projektowa - stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ ZP 271/61/2012, w pkt 4 skreśla się wyrazy : „dokumentacja hydrogeologiczna 
– 2 egz. i w formie elektronicznej – 1 egz.”. 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań – zostaną one odrębnie zlecone przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 2 Czy Zamawiający posiada zgodę właściwego inspektora sanitarnego na założenie 
cmentarza (art. 1 ust. 2 Ustawy z dn. 31.01.1959 o cmentarzu i chowaniu zmarłych - DZ U z 2011r.  
Nr 118 poz. 687) 
Odpowiedź 2 Nie – należy uzyskać na etapie projektowania 
 
Pytanie 3  Prosimy o podanie powierzchni działki przeznaczonej dla cmentarza. 
Odpowiedź 3 Powierzchnia działki nr 61/11 w Smolcu przeznaczonej na cmentarz oraz miejsca 
parkingowe wynosi łącznie 3,0751 ha. 
 
Pytanie 4 Proszę o podanie odległości istniejących sieci wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej  
od działki nr 61/11 w Smolcu.  
Odpowiedź 4 Odległości od działki nr 61/11 w Smolcu wynoszą odpowiednio: 
Od sieci wodociągowej – w odległości ok. 50 m, 
Od sieci kanalizacji sanitarnej – około 25 m, 
Od sieci elektroenergetycznej – szafka pomiarowa zostanie zlokalizowana w rejonie granicy działki, 
zakres projektu obejmuje sieć od szafki pomiarowej na terenie działki przeznaczonej na cmentarz. 
 
Pytanie 5 Proszę o wyjaśnienie czy wymieniona w SWIZ w p - cie 3.3 lit. c) kaplica cmentarna ma być 
obiektem sakralnym, albo czy Zamawiający pod tym terminem zwyczajowym rozumie projekt Domu 
Przedpogrzebowego z programem określonym w Rozporządzeniu Min. Zdrowia z dn. 23.03.2011 r.  
w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (DZ.U z dn. 8.04.2011 r.) 
Odpowiedź 5 Ma być to obiekt sakralny, a nie dom przedpogrzebowy 
 
Pytanie 6 W związku z pytaniem 5, gdyby należało zaprojektować dom przedpogrzebowy to czy 
Zamawiający przewiduje program określony w § 3, ustępy od 1-10 wymienionego wyżej 
rozporządzenia. 
Odpowiedź 6 Kaplica cmentarna nie ma być domem przedpogrzebowym 



 
Jednocześnie, w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców, dotyczących ww. zamówienia, stosownie do art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert. 

 

Termin składania ofert:  

dnia  30.11.2012 r. do godz. 09.30 

Termin otwarcia ofert:  

dnia. 30.11.2012 r. o godz. 11.00  

 

 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 


