
Warszawa, dn. 22.07.2016r 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 

im. Powstania Warszawskiego 

NW-FI-……./16 

  

 

aa   

        

     
Dot.: postępowania nr 5/FI/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż oraz uruchomienie oczyszczalni ścieków 

wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w PSG Lesznowola. 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, 

w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na które Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany terminu realizacji zadania który to termin został 

określony jako nierealny do dotrzymania. Realny termin zakończenia tej inwestycji wraz z dokumentacja 

i pozwoleniem na budowę to 30.03.2017 r. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zmianę 

terminu. W przypadku takiego zakresu zadania  

-decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskania zgody na realizację inwestycji – około 1 miesiaca  

- decyzja o warunkach zabudowy – 1,5 miesiąca 

- pozwolenie wodno- prawnego – ok. 1,5 miesiąca  

- pozwolenie na budowę – do 60 dni 

- budowa obiektu i rozruch – około 1,5 miesiąca  

Termin realizacji wyniesie razem 7,5 miesiąca  

 

Wskazujemy iż tak jak dotychczas określony termin skutkuje naruszeniem art. 14 Pzp w zw. z art.139 ust. 1 

Pzp w zw. z art. 387 § 1 Kc w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 41 pkt 6 

Pzp, przez przyjęcie niemożliwego do dotrzymania terminu wykonania zamówienia, co stanowi naruszenie 

obowiązku zamawiającego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, gdyż umowa 

o świadczenie niemożliwe jest nieważna, zamawiający pozbawia zatem wykonawców możliwości uzyskania 

zamówienia dokonania opisu niektórych parametrów i wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia bez 

uzasadnienia realnymi potrzebami zamawiającego. Taki m.in. wyrok został wydany w sprawie KIO 1750/11 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. W związku z powyższym wniosek o zmianę terminu na realny jest jak najbardziej 

uzasadniony.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z 21.07.2016r. 

 

Pytanie 2: Wnosimy o wprowadzenie zmian w umowie zezwalający na zmianę terminu realizacji z powodu 

przedłużających się procedur administracyjnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z 22.07.2016r. 

 

Pytanie 3: Czy dla terenu inwestycji obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego? 

Odpowiedź: Nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Pytanie 4: Czy teren inwestycji jest terenem zamkniętym? 

Odpowiedź: Nie jest terenem zamkniętym w myśl obowiązujących przepisów, jest terenem strzeżonym.  

 

Pytanie 5: Czy teren inwestycji leży w obszarze Natura 2000 lub innym ochronnym. 

Odpowiedź: Nie.  

 



Pytanie 6:  Proszę o udostępnienie badań geologicznych, warunków przyłączeniowych dla wody i energii 

elektrycznej które to dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – są niezbędne do 

prawidłowej wyceny i Zamawiający zobowiązany jest do jego przekazania Wykonawcom.  

Odpowiedź: Badania geologiczne po stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 3.2 a) opisu przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja warunków przyłączeniowych dla wody i energii elektrycznej zostanie 

przekazana wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 

Pytanie 7:  Proszę o podanie składu ścieków surowych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych.  

 

Pytanie 8:  Czy są to ścieki z biurowców oraz czy jest tam zaplecze kuchenne, pralnie itp.  

Odpowiedź: Do projektowanej oczyszczalni ścieków spływać będą typowe ścieki bytowo-gospodarcze z 

terenu Placówki SG. Nie są to ścieki z biurowców. Jest zaplecze kuchenne (catering), nie ma pralni. 

 

Pytanie 9:  Czy będą dowożone ścieki taborem asenizacyjnym  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 10: Czy oczyszczalnia będzie pracowała w sposób ciągły czy będą przerwy związane np. 

z weekendami lub dniami wolnymi od pracy 

Odpowiedź: Oczyszczalnia będzie pracowała w sposób ciągły bez przerw. 

 

Pytanie 11:  Jaka jest faktyczna liczba osób dla których jest przewidziana oczyszczalnia – nie chodzi 

o RLM.  

Odpowiedź: Faktyczna liczba osób dla których jest przewidziana oczyszczalnia jest równa podanemu RLM 

tj 200 osób. 

 

Pytanie 12:  Jaka będzie minimalna ilość ścieków napływających na oczyszczalnię.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych.  

 

Pytanie 13:  Proszę o załączenie mapy terenu z zaznaczeniem terenu oczyszczalni i odbiornika.  

Odpowiedź: Mapa umieszczona na stronie internetowej. 

 

Pytanie 14:  Czy w zakres zamówienia wchodzi kolektor odprowadzający ścieki ? – jaka jest jego długość ?  

Odpowiedź: W zakres zamówienia wchodzi kolektor odprowadzający ścieki (długość kolektora poza 

ogrodzeniem oczyszczalni około 20 m). 

 

Pytanie 15:  Proszę o umożliwienie mi wizji lokalnej w dniu 22.07.2016r. ok. 12-14.00, samochód nr (…). 

Odpowiedź: Wizja lokalna możliwa po uzgodnieniu z Panem Adamem Szybińskim nr tel 22 500 31 01.  

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

płk SG Krzysztof CZYŻ 
 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w egz. poj. 

Wyk./Druk. M. Wojciechowski. (022-500-33-83) 

Data: 22.07.16r. 


