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Przyrów, dnia 14.12.2021r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów” 

     nr PLP.271.3.2021, Ogłoszenie nr 2021/BZP00296681/01 z dnia 2021-12-02. 

 

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia jw.  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że 

udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:  

 

Pytanie 1. 

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 09.12.2021 odpowiedzi zamawiającego Wykonawca 

wskazuje, iż we wskazanym w odpowiedziach miejscu nie ma przedmiarów w wersji 

edytowalnej (ath), są dwukrotnie zamieszczone przedmiary w wersji pdf (mimo, że we 

wniosku z dnia 07.12.2021r. wykonawca wnosił o udostepnienie przedmiarów w wersji 

edytowalnej (ath). Wykonawca uprzejmie ponawia wniosek o udostepnienie przedmiarów w 

formie edytowalnej. 

 

Odpowiedź na pyt. 1. 

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postepowania plik ATH ML. Zip, w wersji 

edytowalnej. Link do strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76c1960b-86ea-

49ae-8adc-d0e5a6382a47 

 

Pytanie 2. 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

oraz uzupełnienie brakującej dokumentacji. 

1.1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej dotyczącej 

utwardzenia drogi dojazdowej do oczyszczalni. 

2.2. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej rysunków konstrukcyjnych 

słupków S2, S3, itd. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76c1960b-86ea-49ae-8adc-d0e5a6382a47
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76c1960b-86ea-49ae-8adc-d0e5a6382a47
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3.3. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej rysunków konstrukcyjnych 

rdzeni 

4.4. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej rysunków konstrukcyjnych 

nadproża N3. 

5.5. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych schodów 

żelbetowych przy budynku technicznym (nr. 2). 

6.6. Ze względu na braki w dokumentacji przetargowej wnosimy o zmianę terminu 

składania ofert z dnia 22.12.2021 r. na dzień 29.12.2021 r. 

7.7. Czy Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie dot. realizacji zadania, będzie 

wypłacane w trzech transzach, tj: 

• Pierwsza wypłata w wysokości 5,01% kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie 

Wykonawcy finansowane wkładem własnym Zamawiającego w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 

• Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty brutto Wynagrodzenia w 

terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiającego części zadania, 

zgodnie z wstępną promesą nr Nr 01/2021/1721/PolskiLad wystawioną przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na podstawie prawidłowo wystawionej Zamawiającemu 

faktury przez Wykonawcę. 

• Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, po 

zakończeniu zadania w terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez 

Zamawiającego całości zadania, zgodnie z wstępną promesą nr Nr 01/2021/1721/ 

PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie 

prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę. 

8.8. Zwracamy się także o udostępnienie wstępnej Promesy Nr 01/2021/1721/ PolskiLad 

na która powołuje się Zamawiający. 

 

Odpowiedź na pyt. 2 

1.1 Inwestor nie dysponuje projektem drogi dojazdowej. W zakresie Wykonawcy jest 

wykonanie projektu oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień. Przedstawiony przedmiar 

należy traktować jako pomocniczy do wyceny i wykonania zadania. 

2.2 – 5.5 Udostępniono i zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania 

dokumentacje przetargową dot. rysunków konstrukcyjnych. 

6.6 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.12.2021. 

7.7 Zamawiający potwierdza zapisy dot. realizacji zadania, że będzie wypłacane w trzech 

transzach, zgodnie z projektem umowy tj: 

• Pierwsza wypłata w wysokości 5,01% kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie 

Wykonawcy finansowane wkładem własnym Zamawiającego w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 

• Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty brutto wynagrodzenia w 

terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiającego części zadania, 

zgodnie z wstępną promesą nr Nr 01/2021/1721/PolskiLad wystawioną przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na podstawie prawidłowo wystawionej Zamawiającemu 

faktury przez Wykonawcę. 
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• Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, po 

zakończeniu zadania w terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez 

Zamawiającego całości zadania, zgodnie z wstępną promesą nr Nr 01/2021/1721/ 

PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie 

prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę. 

8.8 Zamawiający udostępnia skan wstępnej Promesy Nr 01/2021/1721/ PolskiLad. 

 

Pytanie 3. 

1. Wnosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych muru oporowego M1 i M2. 

2. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych i zestawienie 

zbrojenia wieńca żelbetowego w budynku chlorowni (12). 

 

Odpowiedź na pyt. 3.  

1. Zamawiający zamieścił rysunek konstrukcyjny muru oporowego M1 i M2. 

2. Zamawiający zamieścił rysunek konstrukcyjny i zestawienie zbrojenia wieńca 

żelbetowego w budynku chlorowni (12). 

 

Pytanie 4. 

1. Dokumentacja projektowa niejednoznacznie określa wykonanie materiałowe poniższych 

urządzeń mających bezpośredni kontakt ze ściekami lub środkami chemicznymi: 

1) Krata schodkowa 

2) Sito skratkowe 

3) Piaskownik poziomy i śruba przenośnika 

4) Separator płuczka piasku 

5) Prasa śrubowo talerzowa (obudowa, śruba, talerze) 

6) Komory przygotowania flokulantu 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe urządzenia należy dostarczyć w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej 316. 

2. W związku z niejednoznacznym określeniem wykonania materiałowego dla 

prasopłuczki skratek i przenośnika śrubowego osadu prosimy o potwierdzenie, że 

urządzenia te należy dostarczyć w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej 304. 

3. Czy istniejąca przepompownia ścieków surowych (ob. 13) podlega 

renowacji/przeróbce/przebudowie pod względem konstrukcyjnym/budowlanym? Czy 

instalacja sanitarna doprowadzona do tego obiektu wymaga demontażu i montażu 

nowych rur kanalizacyjnych?  

4. Czy obiekty istniejące, które według zapisu w dokumentacji mają być wyłączone z 

eksploatacji, podlegają jakiejkolwiek rozbiórce/renowacji?  

5. Czy w zakresie robót Zamawiający przewiduje oczyszczanie stawów istniejących? Jeśli 

tak, to po czyjej stronie leży utylizacja ścieków z obiektu 17 i 18? 



4 

 

6. Proszę o wskazanie na Planie Zagospodarowania Terenu lokalizacji muru oporowego 

(określonego w przedmiarze jako M1+M2), a także załączenie dokumentacji do tego 

obiektu. 

7. Zgodnie z opisem ZT -str.4 w zakres obiektów nowoprojektowanych wchodzi wiata o 

powierzchni 80 m2 w/g oddzielnego opracowania. Jeżeli należy ją ująć w zakresie 

oferty to prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakującą dokumentację wiaty. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt 

energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na 

pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem 

Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to 

prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m3 

oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po 

przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego 

przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej 

zużytej podczas rozruchu technologicznego. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów 

przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako 

eksploatatora oczyszczalni ścieków. 

10. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty 

serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, 

filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie 

inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni. 

 

Odpowiedź na pyt. 4. 

1. Potwierdzamy, że powyższe urządzenia należy dostarczyć w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej 316. 

2. Potwierdzamy, że urządzenia te należy dostarczyć w wykonaniu materiałowym ze stali 

nierdzewnej 304. 

3. Tylko w zakresie płyty pokrywowej, wg rys. AK.58. Nie ulega demontażowi kanalizacja 

sanitarna istniejąca, doprowadzająca ściek do pompowni. W zakresie konstrukcji nowa 

jest płyta pokrywowa, ściany i dno pozostają bez zmian. 

4. Obiekty wyłączone z eksploatacji nie zostały przeznaczone do likwidacji (zgodnie z 

zapisem w PZT). 

5. Nie przewiduje się oczyszczania stawów po ich wyłączeniu z eksploatacji. 

6. Zamawiający zamieścił rysunek konstrukcyjny muru oporowego M1 i M2. 

7. Zamawiający informuje, iż w zakres opracowania nie wchodzi wiata o pow. 80m2. 

I nie należy jej ujmować w zakresie oferty. 

8. Potwierdzamy, iż w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii 

elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w 

tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego. 

9. Potwierdzamy, iż koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do 

modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora 

oczyszczalni ścieków. 
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10. Jednoznaczne potwierdzamy, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania 

urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części 

normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, 

będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni. 

 

Pytanie 5. 

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej oraz zawodowej poprzez rozszerzenie z 5 do 7 lat okresu, z 

którego Zamawiający uzna roboty budowalne spełniające warunki udziału w 

postępowaniu. Proponowana zmiana warunku udziału w postępowaniu umożliwi 

złożenie oferty w postępowaniu poprzez większą ilość doświadczonych wykonawców, 

co z pewnością pozytywnie wpływie na konkurencyjność cenową otrzymanych przez 

Zamawianego ofert. 

2. Zamawiający w Rozdz. V ust. 5 SWZ postawił następujący warunek udziału w 

postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, cyt.: “(...) posiadania 

ubezpieczenia na kwotę 8 000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie 

od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności 

cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami)” na dowód czego Wykonawca ma przestawić dokument 

potwierdzający posiadanie takiego ubezpieczenia. 

Pragniemy zauważyć, że ubezpieczenie od ryzyk budowlanych zawierane jest przez 

wykonawców dla konkretnych kontraktów w związku z tym Wykonawca nie może być w 

posiadaniu takiego ubezpieczenia przed wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej, 

nie będąc jeszcze stroną umowy na realizację konkretnej inwestycji. 

Prosimy więc o potwierdzenie, że na etapie składania Zamawiającemu podmiotowych 

środków dowodowych w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda 

od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę 8 000 000,00 zł. Natomiast ubezpieczenie od 

ryzyk budowlanych ma zostać przedstawione Zamawiającemu po podpisaniu umowy 

oraz obowiązywać ma (zgodnie z zapisami §9 projektu umowy stanowiącego Załącznik 

nr 2 do SWZ) “w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu”. 

 

Odpowiedź na pyt. 5. 

1. Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej oraz zawodowej poprzez rozszerzenie z 5 do 7 lat okresu, z którego 

Zamawiający uzna roboty budowalne spełniające warunki udziału w Postępowaniu. 

2. Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału v ust. 5 SWZ i potwierdza, że na etapie 

składania Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentu 
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potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę 8 000 000,00 zł. 

Natomiast ubezpieczenie od ryzyk budowlanych na kwotę 8 000 000,00zł., będzie 

przedstawione Zamawiającemu po podpisaniu umowy z wykonawcą oraz obowiązywać 

ma (zgodnie z zapisami §9 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) w 

okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

 

Pytanie 6. 

W treści pisma o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

wskazał, iż:  

1. Rozdział V pkt. 5 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych w zakresie: 

1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na 

kwotę 8 000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia 

robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności 

cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami).  

Wykonawca wskazuje, iż odpowiedzialność od ryzyk budowlanych (CAR) oraz 

odpowiedzialności cywilnej (OC) to dwa różne ubezpieczenia.  

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie: 

a) Czy Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę zarówno ubezpieczenia 

odpowiedzialności od ryzyk budowlanych (CAR) oraz odpowiedzialności cywilnej 

(OC) – czyli dwóch - każde na kwotę 8.000.000 zł?  

b) Czy też ww. kwota ma być kwotą łączną obu ubezpieczeń? Np. Wykonawca może 

posiadać polisę od ryzyk budowlanych (CAR) np. na 7.000.000 zł i polisę od 

odpowiedzialności cywilnej na 10.000.000 zł i warunek ten będzie spełniony, bo 

łącznie posiada ubezpieczenie na 17.000.000 zł, czyli poziom łącznego 

ubezpieczenia 8.000.000 zł jest spełniony.  

2. Wykonawca sygnalizuje, iż jest niezgodność pomiędzy treścią zmienionej SWZ a 

ogłoszeniem o zamówieniu. W treści odpowiedzi Zamawiający zmienił warunek 

wskazując, iż żąda przepustowości Qd max = 500 m3/d natomiast w pkt. 5.4 ppkt 1) 

ogłoszenia o zamówieniu widnieje zapis Qśr d = 500 m3/d. Ze zmianą SWZ nie poszła 

w ocenie Wykonawcy zmiana ogłoszenia, stąd Wykonawca wnosi, aby skorygować 

także treść ogłoszenia o zamówieniu i wpisanie Qd max = 500 m3/d.  

 

Odpowiedź na pyt. 6. 

1. Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę zarówno ubezpieczenia 

odpowiedzialności od ryzyk budowlanych (CAR) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) – 

czyli dwóch - każde na kwotę 8.000.000, 00 zł 
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Zamawiający doprecyzowuje zapisy rozdziału v ust. 5 SWZ i potwierdza, że na etapie 

składania Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę 8 000 000,00 zł. 

Natomiast ubezpieczenie od ryzyk budowlanych na kwotę 8 000 000,00 będzie 

przedstawione Zamawiającemu po podpisaniu umowy z wykonawcą oraz obowiązywać 

ma (zgodnie z zapisami §9 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) w 

okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

2. Zamawiający informuje i zapewnia, iż prawidłowy warunek jaki Zamawiający wymaga 

jest zgodny z zapisem pkt. 5.4 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu i wynosi Qśr d = 500 

m3/d. Zgodnie z dokumentacją. 

 

Pytanie 7 

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 9.12.2021, prosimy o jednoznaczne 

potwierdzenie, że Wykonawcy do oferty powinni wycenić zbiornik osadu nadmiernego o 

kubaturze czynnej 200 m3. 

2. W związku z nieaktualnymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej prosimy o wyjaśnienie, kto poniesie koszty ewentualnych zmian w 

wydanych nowych warunkach przyłączenia do sieci, których Wykonawca nie jest w 

stanie przewidzieć na etapie składania oferty. 

 

Odpowiedź na pyt. 7. 

1. Zamawiający jednoznaczne potwierdza, że Wykonawcy do oferty powinni wycenić 

zbiornik osadu nadmiernego o kubaturze czynnej 200 m3. 

2. Zamawiający informuje, iż koszty ewentualnych zmian w wydanych nowych warunkach 

przyłączenia do sieci, których Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć na etapie 

składania oferty, leżą w gestii zamawiającego. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o zmianach 

w SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.   

• Rozdział XI SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania 

ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 25.01.2022 r. 

• Rozdział XII pkt. 4 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.12.2021  

o godzinie 09:00 

• Rozdział V pkt 2 SWZ – Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 

terminie do dnia 27.12.2021 r. do godz. 09:00 

• Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów, w dniu 27.12.2021r. o godzinie 10:00., poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
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Zamawiający informuje, w/w wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Strona prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), z uwagi na zmianę 

terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.     

 

 

                                                                                              Z poważaniem 

 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

