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        Gostynin, 19 lipca 2021 r. 
Numer zamówienia: MPK.271.14.2021 

 

Do Wszystkich Wykonawców 

 
Wyjaśnienia  i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:   

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców: 
 

Pytania z dnia 07.07.2021 r.  

Pytanie nr 4 

Jakich „właścicieli terenów” dotyczy zapis p. I. ust. 8 OPZ: 
„Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.” skoro zgodnie z p. I. ust. 1 OPZ 
właścicielem działki nr geod. 114, obręb ewidencyjny 0001 w Gostyninie, na której planowana jest inwestycja 
- jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie, a teren istniejącej oczyszczalni „posiada 
niezbędną do rozbudowy infrastrukturę”? 
 

Odpowiedź nr 4 

Potwierdzamy, że właścicielem działki  nr geodezyjny 114 obręb 0001 w Gostyninie jest MPK w Gostyninie 
Spółka z o. o. 
 

Pytanie nr 5 

Czy ścieki z zaplecza budowy można odprowadzić do istniejącej, zakładowej sieci kanalizacyjnej? Jeżeli tak to 
prosimy o podanie warunków technicznych przyłączenia oraz kosztów przyłączenia i opłat za odprowadzane 
ścieki. 
 

Odpowiedź nr 5 

Ścieki z zaplecza budowy można odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Koszty przyłączenia ponosi 
Wykonawca. Zamawiający wskaże miejsce i określi warunki przed podpisaniem umowy. Opłaty za 
odprowadzane ścieki naliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą.  
 

Pytanie nr 6 

Czy możliwy jest pobór wody na cele związane z realizacją budowy i do zaplecza budowy z zakładowej sieci 
wodociągowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie warunków przyłączenia i stawek opłat za pobraną wodę? 
 
Odpowiedź nr 6 

Możliwy jest pobór wody na cele związane z realizacją budowy i do zaplecza budowy z zakładowej sieci 
wodociągowej. Koszty przyłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wskaże miejsce i określi warunki przed 
podpisaniem umowy. Opłaty za wodę naliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą. 
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Pytanie nr 7 

Kto ponosi opłaty za wywóz i/lub utylizację ścieków, osadów i innych nieczystości płynnych i stałych z 
istniejących obiektów oczyszczalni, które przed przebudową muszą zostać opróżnione, np. poletka osadowe? 
Jeżeli mają być one ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej to prosimy o podanie rodzaju, kodu i ilości 
odpadów. 
 
Odpowiedź nr 7 

Opłaty za wywóz i/lub utylizację ścieków, osadów i innych nieczystości płynnych  i stałych z istniejących 
obiektów oczyszczalni, które przed przebudową musza zostać opróżnione ponosi Wykonawca. 
Odpady: 
- osad ściekowy – 190805 – od 100 do 300 ton 
- piasek z piaskownika – 190802 – od 30 do 50 ton   
 

Pytanie nr 8 

Odnośnie p. I. ust. 12 OPZ zapis: „Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, 
określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.” Prosimy o 
potwierdzenie, że obecnie na terenie oczyszczalni nie występują przekroczenia norm określonych w 
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska. 
 

Odpowiedź nr 8 

Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni nie występują 
przekroczenia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska (zapis ww. pkt 
OPZ nie odnosi się do parametrów ścieków oczyszczonych). 
 

Pytanie nr 9 

Skoro zgodnie z p. I. ust. 1 OPZ właścicielem działki, na której planowana jest inwestycja jest MPK Sp. z o.o. 
w Gostyninie a teren istniejącej oczyszczalni posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę, to w 
nawiązaniu do p. I. ust. 14. OPZ zapis: „Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na 
powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. 
Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, uzyska od odpowiednich zarządców  tych budowli, urządzeń i 
instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji.” 
Prosimy wskazanie obiektów (w tym sieci), które są zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków, ale nie są 
własnością lub nie są w zarządzie Zamawiającego (wraz z określeniem tych właścicieli/zarządców). 
 
Odpowiedź nr 9 

Sieci, które są zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków  ale nie są własnością ani nie pozostają w 
zarządzie Zamawiającego to: 
- Światłowody internetowe – firma SOFTNET Telekom Bielińska Sp. j. 
- przyłącze telekomunikacyjne – ORANGE POLSKA S. A.  
- przyłącze energetyczne – ENERGA  
 

Pytanie nr 10 

Prosimy o informację czy podczas realizacji niniejszej inwestycji na terenie oczyszczalni będą prowadzone 
równolegle inne inwestycje budowalne? 
 

Odpowiedź nr 10 

Podczas realizacji niniejszej inwestycji na terenie oczyszczalni nie będą prowadzone równolegle inne 
inwestycje. 
 

Pytanie nr 11 
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W nawiązaniu do p. I. ust. 15 prosimy o podanie dopuszczalnego obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, wyposażenia i sprzętu po istniejących drogach na terenie oczyszczalni. 

Odpowiedź nr 11 

Łączny ładunek zestawu  do  40 ton. 
 

Pytanie nr 12 

OPZ p. I. 10 pp.8 prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu: „Żadne braki czy błędy projektowe nie 
upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót.” W wielu sytuacjach błędy lub braki projektowe 
mogą spowolnić tempo robót, nawet przy największych staraniach Wykonawcy, np.: błędy projektowe 
wymuszające istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (przed przystąpieniem do 
realizacji niezbędne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę – co może spowolnić tempo 
realizacji), błędne lub niewystarczające rozpoznanie geotechniczne – może powodować konieczność 
wykonania badań dodatkowych, to również wpłynie na tempo prac, itd. Wykonawca robót nie może 
odpowiadać za dokumentację Zamawiającego. 
 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym w zapytaniu zakresie. 
 

Pytanie nr 13 

W nawiązaniu do p. I. ust. 22 OPZ prosimy o informację, czy możliwa jest organizacja Zaplecza Budowy na 
terenie oczyszczalni ścieków? Jeżeli tak to jakie opłaty po stronie Wykonawcy będą z tym związane 
(dzierżawa itd.)? 
 

Odpowiedź nr 13 

Organizacja zaplecza budowy na terenie oczyszczalni ścieków jest możliwa. Wykonawca będzie ponosił koszty 
przyłączy, zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów. 
 

Pytanie nr 14 

W nawiązaniu do p. I. ust.23 OPZ prosimy o informację, czy na terenie oczyszczalni, np. na etapie jej budowy 
lub wykonywania innych prac ziemnych, wystąpiła konieczność wykonywania badań archeologicznych lub 
saperskich? 
 

Odpowiedź nr 14 

Na etapie budowy oczyszczalni ścieków oraz wykonywania innych prac ziemnych do tej pory nie wystąpiła 
konieczność wykonywania badań archeologicznych. W przypadku konieczności wykonywania badań 
saperskich Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 
 

Pytanie nr 15 

Prosimy o jednoznaczne określenie zasad postępowania z materiałami z rozbiórek: 
 w p. II. ust. 1 h) OPZ jest zapis: „Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów 

rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje oraz inne 
uzgodnione z Inżynierem i Zamawiającym materiały przeznaczone do odzysku.” 

 natomiast zgodnie z p. II.5.: „Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych stanowią odpad i będą 
utylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Kwoty Kontraktowej.” 

Odpowiedź nr 15 

Złom metalowy oraz demontowane maszyny – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Pozostałe materiały 
w tym odpady z robót rozbiórkowych, gruz i inne – Wykonawca utylizuje na własny koszt. 
 

Pytanie nr 16 
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Punkt V. ust.1. OPZ, zapis: „Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i 
Rysunków dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót.” prosimy o potwierdzenie, że wszelkie ewentualne roszczenia autora dokumentacji, 
wynikające z praw autorskich, nie będą obciążały Wykonawcy. 
 

Odpowiedź nr 16 

Autor dokumentacji projektowej będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Na 
wprowadzanie poprawek do dokumentacji i rysunków Wykonawca winien uzyskać zgodę Projektanta 
pełniącego nadzór przed uzyskaniem akceptacji Inżyniera/Zamawiającego na wprowadzanie zmian. Wszelkie 
zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia przeprowadzane zostaną zgodnie z procedurami 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
 

Pytanie nr 17 

Punkt V. ust. 6. OPZ, prosimy o potwierdzenie czy na podstawie projektu budowlanego została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie treści tej decyzji. 
 

Odpowiedź nr 17 

Na podstawie projektu budowlanego została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę - decyzja 
nr 321/2020 z dnia 07.08.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i 
rozbiórkę. 
 

Pytanie nr 18 

Punkt V. ust. 6. OPZ zapis: „Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej opisanych w pkt. I. ust. 4 
niniejszego OPZ (…)”, w niniejszym OPZ nie ma pkt I ust. 4. Prosimy o korektę. 
 
Odpowiedź nr 18 

Zamawiający dokonuje korekty zapisu punktu V. ust. 6. Załącznika nr 1.1. do SWZ – Opisu Przedmiotu 
Zamówienia – Wymagań Zamawiajacego poprzez skreślenie zapisu: 
„Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej opisanych w pkt. I. ust. 4 niniejszego OPZ, dla których 

nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wykonawca winien opracować dokumentację umożliwiającą 

zgłoszenie robót do wykonania zgodnie z Prawem budowlanym”. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o określenie hierarchii materiałów przetargowych. 
 

Odpowiedź nr 19 

Hierarchia  dokumentów określona została w § 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 
 

Pytanie nr 20 

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty, zapis: 

„8. Termin usunięcia wad wynosi: ……………………..godzin (słownie …………..)5 
5 - Termin usunięcia wad – dotyczy terminu przystąpienia do usunięcia oraz usunięcia wad 
uniemożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, termin ten nie może być 
krótszy niż 6 godz. a dłuższy niż 24 godz.” Prosimy o potwierdzenie, że „Termin usunięcia wad” – nie 
stanowi kryterium oceny ofert. 
 

Odpowiedź nr 20 

Vide odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 14.07.2021 r.  
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Pytanie nr 21 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejących obiektów, które należy poddać rozbiórce 
lub przebudowie/rozbudowie – jest to niezbędne do rzetelnego oszacowania kosztów realizacji tych prac. 
 

Odpowiedź nr 21 

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółki – Oczyszczalnia ścieków, ul. Ziejkowa 21 w Gostyninie. 
 

Pytanie nr 22 

W nawiązaniu do p. XI 3) OPZ prosimy o podanie ilości odpadów z komory czerpnej ścieków surowych ob. 
Nr I oraz ze zbiorników OBF ob. Nr XXA i XXB jakie należy zutylizować. 
 

Odpowiedź nr 22 

 
Odpady z komory czerpnej ścieków surowych – od 20 do 40 ton. 
Odpady ze zbiorników OBF – od 3000 do 4000 m3 
 

Pytanie nr 23 

W dokumentach przetargowych Zamawiający umieścił Harmonogram realizacji inwestycji, prosimy o 
informację czy harmonogram ten jest wiążący dla Wykonawcy? 
Jeżeli tak, to jak go należy rozpatrywać w odniesieniu do kryterium oceny ofert: 
„Lp. 2. Okres realizacji rozumiany jako Czas na Ukończenie, w tym: 
I. nie może być krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia umowy; 
II. nie może być dłuższy niż 25 miesięcy od zawarcia umowy.” 
W Harmonogramie Zamawiającego założono, że odbiór końcowy zakończy się 25 mcy od zawarcia umowy. 
 
Odpowiedź nr 23 

Harmonogram realizacji inwestycji stanowiący element Opisu przedmiotu zamówienia jest materiałem 
poglądowym dla Wykonawcy, w szczególności w zakresie kolejności realizacji robót. Wykonawca na etapie 
realizacji jest zobowiązany złożyć Program zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, zakładający realizację prac 
w oferowanym przez Wykonawcę  terminie z uwzględnieniem specyfiki realizacji robót na czynnym i 
eksploatowanym obiekcie i konieczności zapewnienia dostępu do oczyszczalni ścieków dla osób obsługi - 
pracowników Zamawiającego, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz osób kontrolujących 
pracę oczyszczalni ścieków. 
 

Pytanie nr 24 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne potwierdzenie wymaganego Okresu Realizacji 
rozumianego jako Czas na Ukończenie. Zgodnie z nw. Zapisami SWZ Czas na Ukończenie liczony jest czasami 
od daty zawarcia umowy, a wg innego zapisu od Daty Rozpoczęcia Robót czyli od zakończenia okresu 
Mobilizacji (tj. do miesiąca od zawarcia Umowy). 
Zapis ROZDZIAŁ XVI p. 2.2. SWZ: 
„Dla kryterium: Okres realizacji (T) 
Okres realizacji rozumiany jako Czas na Ukończenie, w tym: 
I. nie może być krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia umowy; 
II. nie może być dłuższy niż 25 miesięcy od zawarcia umowy. 
Oferta nie może być opatrzona Okresem realizacji wykraczającym poza wskazane terminy:, tj. krótszym niż 
minimalny i dłuższym niż maksymalny, gdyż będzie niezgodna z SWZ.” 
natomiast 
zgodnie z zapisem ROZDZIAŁ III SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Na termin wykonania zamówienia składają się: 
a) Okres Mobilizacji - czas od zawarcia Umowy do Daty Rozpoczęcia Robót – 
maksymalnie 1 miesiąc; 
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b) Czas na Ukończenie Robót* - od 20 do 25 miesięcy 
c) Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy; 
d) Gwarancja Jakości** - od 12 do 60 miesięcy; 
e) Okres Rękojmi - 60 miesięcy. 
*(…) Czas na Ukończenie stanowi kryterium oceny ofert. Czas na Ukończenie robót liczony jest do Daty 
Rozpoczęcia Robót. 
Odpowiedź nr 24 

Zapisy skorygowane zgodnie z wyjaśnieniami i modyfikacjami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1 
z dnia 14.07.2021 r.  
 

Pytanie nr 25 

Dotyczy: Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 
Zwracamy uwagę na niewystarczające rozpoznanie geotechniczne i hydrotechniczne terenu inwestycji. Dla 
całego terenu wykonano jedynie 9 otworów badawczych, przy czym nie rozpoznano warunków gruntowych 
pod projektowane obiekty w tym np. nr: VIII, XIIA i XIIB oraz XXVB. Warunki gruntowo-wodne mają wpływ 
na sposób posadowienia oraz konstrukcję obiektów i bez ich właściwego rozpoznania przyjęte rozwiązania 
projektowe mogą być obarczone dużym ryzykiem błędu. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne problemy 
z tego wynikające nie będą obciążały Wykonawcy, a ewentualne zmiany będą rozliczane w ramach robót 
dodatkowych. 
 
Odpowiedź nr 25 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazał  dwie opinie geotechniczne (razem 16 otworów a 
nie 9) – załączniki Z-13 i Z-18  w folderze PROJEKT BUDOWLANY  - PZT. 
 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja geologiczno-inżynierska nie jest w zakresie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 26 

Zakres leżący pod stronie Wykonawcy został określony m. in. w STWiORB. W związku z tym, że rozpoznanie 
geotechniczne ma charakter punktowy. Zamawiający w pkt 6.3 załącznika 1.1. do SWZ wskazał, iż 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do 
uwzględnienia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych. W takiej sytuacji, dalsze 
postępowanie w tym zakresie, Wykonawca podejmie w porozumieniu z nadzorem geologicznym (po stronie 
Wykonawcy) oraz Inżynierem i Zamawiającym.  Wszelka niezbędna dokumentacja oraz ewentualne zgody, 
opinie, decyzje administracyjne itp. będą leżały po stronie Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 27 

W nawiązaniu do Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego i w oparciu o 
stwierdzone w niej warunki gruntowe i wodne, prosimy o potwierdzenie, że na terenie dz. nr 114 w m. 
Gostynin występują proste warunki gruntowe /w myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 
 
Odpowiedź nr 27 

Zamawiający w pkt 6.3 załącznika 1.1. do SWZ wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w 
dokumentów i ich właściwej interpretacji. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż kwalifikację obiektów do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz warunków gruntowych dla nich podano w projekcie 
architektoniczno-budowlanym, część budowlano-konstrukcyjna. 
 

Pytanie nr 28 

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej. 
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Odpowiedź nr 28 

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją geotechniczną. 
 

Pytanie nr 29 

Prosimy o przekazanie przedmiarów w formie edytowalnej. 
Odpowiedź nr 29 

Vide odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 14.07.2021 r.  
 

Pytanie nr 30 

W udostępnionym Projekcie Wykonawczym branży AKPiA i elektrycznej są tylko rysunki o numerach 
rozpoczynających się na literę E. Czy jest to komplet rysunków? 

 

Odpowiedź nr 30 

Wszystkie rys. Elektryczne zaczynają się na literę “E” – jest to komplet. 
 

Pytanie nr 31 

Udostępniony Projekt Wykonawczy branży AKPiA i elektrycznej jest niepełny – brakuje min.: 

 opisu technicznego i specyfikacji; 

 zestawienia materiałów do prefabrykacji wszystkich rozdzielnic nN 
 i rozdzielnicy SN; 

 zestawienia materiałów bezprzerwowego zasilania; 

 zestawienia materiałów tymczasowej stacji transformatorowej kontenerowej 
 i tymczasowego agregatu prądotwórczego; 

 zestawienia kabli, tras kablowych oraz urządzeń do demontażu; 

 w Załączniku nr 1 do Projektu Wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA 

 (album kabli) nie podano długości kabli. 
Brak ww. elementów nie pozwala na prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej w tym zakresie. Wykonawca 
prosi pilnie o uzupełnienie. 
Przypominamy, że opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby 
Zamawiającego, ale też umożliwiać wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty oraz zapewnić, że 
wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam sposób będą rozumieć opis przedmiotu zamówienia, w 
szczególności sporządzą i złożą oferty porównywalne zarówno co do zakresu przedmiotu zamówienia, jak i 
co do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich jego elementów. 
Zamawiający nie może przenosić na wykonawców ryzyka związanego z prawidłową wyceną przedmiotu 
zamówienia w ofercie, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie można prawidłowo wycenić ryzyka, którego 
nie można prawidłowo i w pełni zidentyfikować (wyr. KIO z 27.8.2019 r., sygn. KIO 1555/19, Legalis). 

Odpowiedź nr 31 

STWiORB - Instalacje elektryczne i AKPiA  znajdują się w udostępnionej na stronie prowadzonego 
postępowania Specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – ostatnia część.  
Zestawienie sporządza wg potrzeby Wykonawca robót na podstawie schematów i widoków szaf. 
Zasilacze UPS są opisane na rysunkach. Stację tymczasową i tymczasowy agregat dostarcza Wykonawca na 
czas trwania robót w stacji trafo. Nie ma konieczności sporządzenia zestawień w tym zakresie. 
Zestawienie kabli stanowi załącznik nr 1 znajdujący się w projekcie wykonawczym w części elektrycznej i 
AKPiA. 
Trasy kablowe przedstawiają plany instalacji. Urządzenia do demontażu należy zidentyfikować na wizji 
lokalnej. 
Długość kabli należy pomierzyć na etapie sporządzenia oferty na podstawie mapy PZT i rysunków planów 
instalacji. 
Zamawiający dokonuje uzupełnienia dokumentacji o opis techniczny w branży elektrycznej i AKPiA. Ww.  opis 
stanowi załącznik do Wyjaśnień  i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2. 
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Pytanie nr 32 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.09.2021r. Prośbę motywujemy przede wszystkim 
szerokim zakresem oraz dużą złożonością przedmiotu zamówienia. Inwestycja dotyczy wielobranżowej 
przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni i obejmuje zakresem wiele obiektów, przy konieczności 
zachowania ciągłości działania oczyszczalni. 
Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględnić w szczególności opis 
przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględnić czas niezbędny do przygotowania 
i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w 
postępowaniu. 
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt okresu urlopowego, który wpływa istotnie na współpracę w tym 
postępowaniu z zewnętrznymi podmiotami. Wiele firm pracuje w ograniczonych składach osobowych i 
kontakty z dostawcami oraz podwykonawcami są utrudnione. To powoduje, że przygotowanie dla Państwa 
rzetelnej i adekwatnej cenowo oferty jest czynnością bardziej praco- i czasochłonną niż w „normalnych” 
warunkach. 
Obowiązkiem rzetelnego Oferenta jest szczegółowe zapoznanie się z pełnym zakresem materiałów 
przetargowych i z wszelkimi wyjaśnieniami oraz ich gruntowna analiza. Wykonawca musi rozważyć wszystkie 
okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, a na to wszystko potrzebny jest czas. 

Odpowiedź nr 32 

Obecny termin składania ofert to 06.08.2021 r., Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym w 
zapytaniu zakresie. 

 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w sposób następujący: 
 

1. Załącznik nr 1.3. do SWZ -   Dokumentacja Projektowa  - zostaje uzupełniona o Opis techniczny w 
branży elektrycznej i AKPiA (Projekt wykonawczy) 

 
Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z zapisami art. 135 
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich 
zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
Załączniki: 

1. Projekt wykonawczy - Opis techniczny w branży elektrycznej i AKPiA 
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