
Lublin, dnia 26 kwietnia  2011 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-28/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu na  opracowanie dokumentacji
projektowej  na  wymianę sieci  kanalizacyjnej  sanitarnej,  wodociągowej  i  deszczowej,
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy istnieje możliwość  przedłużenia czasu opracowania dokumentacji.  Według nas
90 dni  jest  to termin nierealny.  Teren ten nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego,
w związku z czym wymagana będzie decyzja celu publicznego. Okres wydawania decyzji przez
Urząd  Miasta  trwa  około  2  miesięcy.  Uzgodnienie  z  Konserwatorem  Zabytków  trwa  około
1 miesiąca.
Pytanie  2: W umowie  w  §  4  ust.2  –  termin  wykonania  umowy  określa  się  na  90  dni  wraz
z  prawomocną  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę,  natomiast  w  ust.6  jest  mowa,  że  złożenie
do pozwolenia na budowę nastąpić ma w następnym dniu po podpisaniu protokołu odbioru.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiajacy na podstawie  art.  38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze
zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1/  Paragraf 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
"1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w terminie 120 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Przez termin wykonania umowy rozumie się datę dostarczenia Zamawiającemu kompletnego
wniosku  o  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  wraz  z  dowodem  złożenia  tego  wniosku
do właściwego organu administracji.”
2/  Punkt 4 SIWZ Termin wykonania umowy otrzymuje brzmienie: Dokumentację  projektową
należy  sporządzić  w  terminie  120  dni  od  dnia  podpisania  umowy.  W tym terminie  należy
dostarczyć  Zamawiającemu  kompletny  wniosek  o  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  wraz  z
dowodem złożenia tego wniosku do właściwego organu administracji.

3/ Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ – w załączeniu.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża
termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień  29 kwietnia  2011r., godz.
9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 r., godz. 9:30.



Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Opis przedmiotu zamówienia, terminy wykonania
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej i deszczowej  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, badaniami,
obliczeniami  i  opracowaniem  oraz  materiałami  niezbędnymi  do  opracowania  projektu
budowlanego, pozyskania pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. Wymiana istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci 2 543 m i  średnicy 150 –
250 mm

2. Odprowadzenie  ścieków  z  budynku   Wojewódzkiego  Ośrodka  Terapii  Uzależnienia  od
Alkoholu i Współuzależnienia znajdującego się przy ul. Abramowickiej 4b poprzez:

a/  Podłączenie  budynku  Wojewódzkiego  Ośrodka  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i
Współuzależnienia znajdującego się przy ul. Abramowickiej 4b do sieci  szpitalnej wewnętrznej lub
b/ wykonanie bezpośredniego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej znajdującej się w
ul. Abramowickiej lub
c/ wykonanie odprowadzenia ścieków do ul. Abramowickiej poprzez wybudowanie przepompowni.
Aktualnie ścieki odprowadzane są do przepompowni znajdującej się na sąsiedniej nieruchomości
firmy KARYA.

2.Sieć wodociągowa:
Wymiana istniejącej sieci wodociągowej o długości 1 950 m, średnicy 50 – 150 mm.
Do budynków nie będących własnością Szpitala, tj. Wspólnoty mieszkaniowe budynków nr 20, 21 i
22 oraz firm KARYA i NADZIEJA należy zaprojektować studzienki z zainstalowaniem zaworów
odcinających oraz wodomierzy zlokalizowanych w pomieszczeniach odbiorców. Projektowana sieć
wodociągowa powinna spełniać  wymagania  przepisów p.  poż.  wynikających z  Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009.)

3. Sieć kanalizacji deszczowej:
Wymiana istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości 950 m, średnicy 150 – 315 mm.

Uwaga  dot.  1-3:  Zamawiający  wymaga  zaprojektowania  głównych  ciągów sieci  po  obrzeżach
obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej z uwagi na kolizje z drzewostanem podlegającym
ochronie, jak również poza ciągami komunikacyjnymi Szpitala. Trasy muszą być prowadzone w
miarę blisko istniejących z uwagi na niezmienność miejsc podłączenia do budynków.

Zakres dokumentacji przygotowawczej do projektowania.
a)  warunki  techniczne  dostarczenia  wody,  odprowadzenia  ścieków  bytowych  oraz  wód
deszczowych z MPWiK Lublin,
b) badania geotechniczne podłoża dla potrzeb projektowych wraz z dokumentacją geologiczną,
c)  przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  Decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:  wykonanie  informacji  o  planowanym
przedsięwzięciu, opracowanie raportu o środowiskowych uwarunkowaniach,
d) przygotowanie dokumentów oraz wniosków niezbędnych do uzyskania prawomocnej Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,



e) pozwolenie wodno – prawne, o ile będzie wymagane,
f)  mapy  do  celów projektowych,  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,
pozwolenia  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  pozwolenia  na  budowę,  zgłoszenia
przewidziane  w  przepisach  Prawa  budowlanego,  bądź  dopełnienie  innych  niezbędnych
dokumentów,  ekspertyz,  badań  warunkujących  prawidłową  realizację  przedsięwzięcia,  które
wynikają  z  obowiązujących  przepisów  prawa,  jaki  zakres  prac  wynikających  z  dokumentacji
projektowej tego wymaga, na co Zamawiający na mocy niniejszej  umowy udziela Wykonawcy
pełnomocnictwa.

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie:
1)  inwentaryzacji  uzbrojenia  terenu  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania
projektu,
2) projekt budowlany na wymianę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
3) projekt budowlany na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków,
4)  projekt  budowlany  na  wymianę  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przyłączami  do
odbiorników,
5) kosztorysy inwestorskie na w/w roboty,
6) przedmiary robót na w/w roboty,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
8) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9)  projekt  organizacji  robót  gwarantujący  bezkolizyjne  funkcjonowanie  poszczególnych
budynków Szpitala w zakresie zabezpieczenia w media w trakcie realizacji robót,
10) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót,
11)  zbiorcze  zestawienie  kosztów  inwestycyjnych,  w  tym  wynikające  z  kosztorysów
inwestorskich,  koszty  wykonania  dokumentacji  projektowej,  nadzoru  inwestorskiego  i
autorskiego,
12) oświadczenie o kompletności dokumentacji.

2. Zakres ilościowy projektów.
1) inwentaryzacja uzbrojenia terenu – 3 egz.,
2) projekty budowlane – po 6 egzemplarzy drukowanych i 1 egz. na nośniku elektronicznym PDF,
3)  przedmiary,  kosztorysy,  specyfikacje  techniczne  –  po  2  egzemplarze  drukowane  i  1  egz.
na nośniku elektronicznym PDF,
4) informacje BIOZ, zbiorcze zestawienie kosztów – po 2 egz. drukowane i 1 egz. na nośniku
elektronicznym PDF,
5) projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowo – finansowy – po 3 egz. drukowane i 1 egz.
na nośniku elektronicznym PDF.
Opracowana dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

a) projekty budowlane opracowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (tj. Dz. U. Nr
156, poz. 118 ze zm.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku, poz. 2072 ze zm);

b) przedmiary  robót  zawierające  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót  w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem
podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek
miary robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych
robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.
z  2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

Do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację budowlaną



do celów projektowych. Zakres opracowań  określony przez Zamawiającego na podstawie wizji
lokalnej i dokumentacji dostępnej w Dziale Technicznym Szpitala.

Dokumentacja projektowa ponadto powinna być opracowana zgodnie z wymogami określonymi w:
1/ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.04.2007 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz.690)
2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z 2006 roku ze zm).
3/  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów  BHP z
26.09.1997. (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm).
4/ Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. Z 2010 nr 113, poz. 759) – tj.
bez  podawania ich nazw, w przypadkach, gdy okaże się to niemożliwe, wykonawca jest zobowiązany do
sporządzenia  zestawienia  wszystkich wskazanych w projekcie produktów wskazujących na konkretnego
producenta  (nazwa  handlowa)  wraz  z  ich  wymaganymi,  minimalnymi  parametrami,  umożliwiające
wykonawcom robót budowlanych zaoferowanie produktów równoważnych.
5/ warunkach technicznych do wykonywania i odbioru sieci wodociągowe- wymagania techniczne
COBRTI- Instal zeszyt nr 3
6/ warunkach technicznych do wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnej - wymagania techniczne
COBRTI- Instal zeszyt nr 9
CPV: 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 usługi architektoniczne w
zakresie obiektów budowlanych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dokumentację projektową należy sporządzić w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy.  W
tym terminie należy dostarczyć Zamawiającemu kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na
budowę wraz z dowodem złożenia tego wniosku do właściwego organu administracji.

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)


