
 
Wojkowice, 08.12.2022 r. 

Zamawiający: 
WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O. 
z siedzibą 
UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, 42-580 WOJKOWICE 
tel.  (32) 760-20-78 

www.wojkowickiewody.pl 
e-mail: poczta@wojkowickiewody.pl 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania prowadzonego przez Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – podmiot upoważniony 
do ponoszenia wydatków w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
Miasta Wojkowice – Etap II” o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień „sektorowych podprogowych”, w tym współfinansowanych ze środków europejskich lub 
innych mechanizmów finansowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360), pod nazwą: 

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym 
Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022 

 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) 

w odpowiedzi na otrzymane pytania: 

TREŚĆ PYTAŃ: 

Pytania do zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Zał. 1.  

Pozyskanie baz GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), EGiB (ewidencji gruntów i 
budynków) oraz BDOT (bazy danych obiektów topograficznych) z Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej PODGiK. 
 
Pytanie 1 
Pozyskanie opisanych danych wymusi na Wykonawcy ich zakup z Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej PODGiK. Wpłynie to niewątpliwie na zwiększenie kosztów 
przedstawianej Państwu oferty, co w konsekwencji spowoduje większe wydatki Zamawiającego w 
ramach projektu.  
Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma prawo pozyskać opisane powyżej dane 
nieodpłatnie powołując się na poniższe ustawy. 
1. ustawę z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków – Dz.U. z 2001 nr 123 poz. 858 ze zm., 
2. ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - Dz.U. z 2012 nr 

391 j.t., 
3. ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz.U. z 2012 r. nr 145 j.t., 
4. ustawę z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150 j.t., 

Zamawiający ma zapewniony nieodpłatny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w rejestrze 

publicznym, a dotyczących infrastruktury podziemnej (sieci gazowych, energetycznych, 

telekomunikacyjnych, itp.). Dane te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań. Wszelka ingerencja 
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w uzbrojenie infrastruktury podziemnej bez znajomości położenia innych sieci podziemnych rodzi 

niebezpieczeństwo powstania nie tylko szkód, ale może grozić niebezpieczeństwem związanym z utratą 

zdrowia lub życia pracownika.  

Ponadto pełna informacja o  uzbrojeniu podziemnym jest niezbędna przy wykonywaniu robót 

ziemnych związanych: 

1) z usuwaniem awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,  

2) przy opracowywaniu koncepcji rozbudowy sieci,  

3) przy projektowaniu nowych sieci,  

4) przebudowie starych sieci,  

5) konserwacji sieci,  

6) modernizacji sieci, 

7) uzgadnianiu dokumentacji projektowej.  

Posiadanie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych sieci (gazowych, 

energetycznych, telekomunikacyjnych i innych) stanowi również podstawę do podjęcia koniecznych 

działań mających na celu zapobieżenie eskalacji awarii sieci, jednocześnie minimalizowania strat w 

zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ewentualnych odszkodowań od 

Spółki za uszkodzenie urządzeń wbudowanych w grunt na terenach prywatnych i gminnych. 

Czy bazując na powyższych informacjach Zamawiający zgodzi się na samodzielne pozyskanie (lub przy 

wsparciu Wykonawcy przy wypełnieniu odpowiednich wniosków) i przekazanie wykonawcy danych w 

ramach projektu? 

Pytanie 2 

Ze względu na niejednoznaczny charakter zapisów dot. zakresu dostarczanego oprogramowania, 

które w znacznym stopniu wpłyną na wycenę projektu, prosimy o jednoznaczną informację dotyczącą 

systemu GIS. 

Czy w ramach wymaganego OPZ systemu GIS Zamawiający oczekuje dostawy systemu do 

modelowania matematycznego sieci wodociągowej, czy  może oczekuje dostawy systemu GIS który w 

przyszłości będzie miał możliwość rozbudowy o narzędzia/system do modelowania sieci 

wodociągowej?  

 

ODPOWIEDZI: 

Ad. Pytanie 1 

Zamawiający pozyska wymagane dane we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy w celu realizacji 

przedmiotu umowy. 

Ad. Pytanie 2 

Na obecnym etapie realizowanego zadania Zamawiający oczekuje dostawy systemu GIS, który  

w przyszłości będzie miał możliwość rozbudowy o narzędzie do modelowania sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, co zaznaczono m. in. w Załączniku nr 1 do SWZ, gdzie w p. 4 wymagań wskazano wersję 

„ze wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami” oraz w p. 8 zapewnienie „wtyczek dla przyszłej 

rozbudowy systemu”. 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostają bez zmian. 


