
 
 

 
Komunikat Komisji Przetargowej nr 2  

z dnia 3 września 2020 r.  
dot. zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych  

nr GAPR – NG III/ 677 / 20 /W 

 
 

Na zadanie przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje: 

 

Pytanie 9 
„Prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej stopień i zasięg zanieczyszczonego 

gruntu wykonanej przez firmę EKOID w lutym 2019 r., o której mowa w decyzjach 

środowiskowych.” 

 

 

Odpowiedź 9 

Rozpatrywane materiały zostały zamieszczone jako załączniki nr 1 i nr 2 do Komunikatu Komisji 

Przetargu nr 1 z dnia 28.08.2020. 

 

 

Pytanie 10 

„Czy w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem gruntu, również w gruntach rodzimych 

Zamawiający posiada decyzję ustająca plan remediacji na terenie inwestycji wydaną przez 

RDOŚ Katowice. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. Jeśli nie, a wymagane będzie uzyskanie 

powyższej decyzji, to po czyjej stronie będzie jej uzyskanie i biorąc pod uwagę terminy jej 

uzyskania, jaki będzie to miało wpływ na termin realizacji zadania.” 

 

 

Odpowiedź 10 

RDOŚ Katowice ani nie wydał decyzji remediacyjnej ani nie ustalił obowiązku przedstawienia 

planu remediacji dla terenu inwestycji, tak więc Zamawiający nie wymaga jej uzyskania przez 

Wykonawcę robót. Zamawiający przypomina o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia 

stosownie do dwóch decyzji RDOŚ – Katowice (wymienianych w SIWP) 

 
 
Pytanie11 

„W dokumentacji technicznej, w ogólnym opisie inwestycji, znajdują się zapisy na temat 
zastosowania separatorów ropopochodnych. Niestety w dokumentacji technicznej się są one 
nigdzie wyszczególnione / dobrane, brak jest jakichkolwiek parametrów potrzebnych do ich 
ewentualnego doboru. Proszę o zadanie pytania czy inwestycja obejmuje również dostawę  
i montaż separatorów ?” 

 



 
 

Odpowiedź 11 

Tak, inwestycja obejmuje dostawę i montaż separatorów, które są opisane / dobrane  
i wyspecyfikowane w dokumentacji wykonawczej tj. Projekt Wykonawczy – Zewnętrzna 
instalacja kanalizacji deszczowej, podpunkt 5.1.2 – Dobór separatorów ropopochodnych 
(stanowiącej część Dokumentacji techniczno – budowlanej będącej załącznikiem nr 1 do 
SIWP). 

 
 
Pytanie 12 
„W opisie przepompowni znajdują się zapisy dotyczące szaf sterujących pompowni w „układ 
sygnalizacji awarii włącznie z modemem GSM.” Prosimy o doprecyzowanie czy ma to być 
standardowy system powiadamiania SMS o stanach awaryjnych przepompowni czy też inny 
system monitoringu pracy przepompowni np. istniejący na terenie Gliwic (wówczas prosimy  
o jego opis)? 
 
 
Odpowiedź 12 
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć standardowy system monitoringu GSM.  
 
 
Pytanie 13 
„Prosimy o udostępnienie schematów ideowych szaf telekomunikacyjnych z wyposażeniem 
(3kpl), lub zestawienie urządzeń jakie powinny się w tej szafie znaleźć.” 
 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający informuje, iż rozpatrywana inwestycja – w części teletechnicznej- obejmuje 
wykonanie tzw. pustej kanalizacji teletechnicznej w tym też zabudowę pustych szaf. 
 
 
 
Mając na uwadze prawidłowe wyliczenie kosztów robót ziemnych Zamawiający udostępnia 
formę edytowalną części dokumentacji technicznej odnoszącą się do dróg, parkingów, 
przypominając jednocześnie iż przedmiary mają w tym przetargu charakter pomocniczy przy 
ustalaniu kosztów poszczególnych zadań. 
 
 
Załączniki: 
 

1. PW Drogi – część edytowalna 
              https://megawrzuta.pl/filesgroup/5029d3e84852ed2065910e40061d2691.html 
 

2. PW Parkingi – część edytowalna 
https://megawrzuta.pl/filesgroup/72de05511d57e9ca4f1912969ed5ca68.html 
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