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  Karczew, 25 czerwca 2021 r. 
Zamawiający:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
 
ZP.271.2.2021.MS 

Strona Internetowa Zamawiającego 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego przedmiotem jest: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości 
w miejscowości Brzezinka w ramach zadania „Kompleksowa budowa i opracowanie 
systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” wraz 
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Numer referencyjny: ZP.271.2.2021.MS. 

 

Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia „zwaną dalej SWZ”, udzielając 

odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 25.06.2021 r. 

 

Pytanie Nr 1: 

„1.ZAKRES. Prosimy o zamieszczenie takich załączników graficznych lub o podanie szczegółowego 

zakresu zamówienia gdyż załączone dokumenty obejmują znacznie większy zakres i nie 

doprecyzowują zakresu w sposób oczywisty.”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, w treści Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji IV - Przedmiot zamówienia 

w punkcie 4.2.2.) Zamawiający określił: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka 

w ramach zadania „Kompleksowa budowa i opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na 
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terenach wiejskich Gminy Karczew” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres robót obejmuje m. in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami do granic własności nieruchomości w zakresie zlewni P2 i P4; wykonanie robót 

ziemnych, wykonanie robot montażowych, wykonanie robót odwodnieniowych (pompowanie 

wody), wykonanie robót odtworzeniowych. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis 

Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ; Dokumentacja projektowa: Projekt 

budowlany; Dokumentacja techniczna – odtworzenie nawierzchni; Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych; Decyzja pozwolenie na budowę (ostateczna); Przedmiary 

robót (łącznie dwa przedmiary: przedmiary mają charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr: 

12, 13, 14, 15, 16, 17 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach 

i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do 

SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja 

jest załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej 

Zamawiającego – adres strony podany jest w punkcie 3.1.) niniejszego Ogłoszenia.  

Zapisy w treści Ogłoszenia o zamówieniu są zgodne z treścią SWZ w punkcie 2 Opis przedmiotu 

zamówienia (str. 3). 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, „zwanym dalej OPZ”, 

Zamawiający określił zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, w tym: w ust. 1 

i 2 (str. 1-4), w tym: w Uwadze I! (str. 3-4), Zamawiający zawarł zapis: 

UWAGA I! 

Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa dot. realizacji ww. przedsięwzięcia tj. Projekt 

budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec, 

Całowanie; Gmina Karczew; Powiat otwocki, uwzględnia wykonanie szerszego zakresu prac aniżeli 

opisany w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuję, że zakres niniejszego postępowania obejmuje 

wykonanie tylko i wyłącznie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka w zakresie 

zlewni P2 i P4. 

Z uwagi na powyższe, zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został opisany 

przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny. 

 

Pytanie Nr 2: 

„2.UMOWA.  Prosimy o zamieszczenie umowy, jaka będzie zawarta między Zamawiającym 
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a Wykonawcą. Zawarte mogę być w niej istotne szczegóły (np. rodzaje ubezpieczeń, kary itp ), 

mogące wpłynąć na cenę końcową oferty.”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, Istotne Postanowienia Umowy znajdują się w załączniku Nr 2 do SWZ, 

zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania, poniżej link:  

https://bip.karczew.pl/?bip=2&cid=544&id=2856 

 

Pytanie Nr 3: 

„3. ZASILANE POMPOWNI. Do czyjego zakresu obowiązków będzie leżeć doprowadzenie zasilania do 

pompowni. Zamawiającego czy Wykonawcy.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, doprowadzenie zasilania do pompowni należy do obowiązków Wykonawcy. 

Powyższe wynika z treści SWZ, w tym treści OPZ stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, ust. 1 i 2 (str. 

1-4) - Zlewnia P2 pompownia P2, Zlewnia P4 pompownia P4, oraz z treści Przedmiaru robót 

dotyczącego realizacji sieci kanalizacyjnej, który stanowi Załącznik Nr 15 do SWZ, Lp./poz. 14 (str. 3). 

 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
  
 
 
 

ZATWIERDZIŁ 
Z up. BURMISTRZA 

Karol Chróścik 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marzena Szulc  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:m.szulc@karczew.pl 

https://bip.karczew.pl/?bip=2&cid=544&id=2856

