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WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w
Drzycimiu – III etap”.

I. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 12.01.2022 roku oraz dokonuje
stosownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings.

Treść zapytania 1:
W jaki sposób mają zostać zagospodarowane pozostałości ścieków i osadów z rozbieranego reaktora?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozostałości ścieków i osadów z rozbieranego reaktora Wykonawca zobowiązany jest zutylizować
na własny koszt.

Treść zapytania 2:
Co z materiałami z rozbiórki - Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, czy pozostają
własnością Zamawiającego?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, za wyjątkiem sita
pionowego z osprzętem, które pozostaje własnością Zamawiającego.
Po demontażu sita pionowego z osprzętem przez Wykonawcę, należy złożyć je w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

Treść zapytania 3:
Prosimy o wskazanie danych dotyczących nowego ogrodzenia i bramy - wymiary (szczególnie
wysokość ogrodzenia oraz szerokość bramy), rodzaj materiału, czy ma być podmurówka czy nie.

Czy Zamawiający we własnym zakresie rozbierze stare ogrodzenie?
Jeśli

nie,

to

w

jaki

sposób

ma

być

zagospodarowany

materiał

z

rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego:
Rozbiórka starego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem materiałów z jego rozbiórki jest po
stronie Wykonawcy.
Wysokość ogrodzenia – 1,80 m wraz z podmurówką.
Rodzaj materiału ogrodzenia – panele.
Brama – dwuskrzydłowa, szerokości łącznie 4,00 m.
Furtki – 2 sztuki, jedna zamontowana przy bramie, druga na wysokości boksów dla psów, każda
szerokości 1,00 m.

Treść zapytania 4:
Czy Wykonawca w swoim zakresie ma również zagospodarowanie terenu?
Jeśli tak, to prosimy określić zakres - czy tylko wyrównanie, czy również wysianie trawy i nasadzenia?
Zakres ma dotyczyć całej oczyszczalni, czy tylko obszaru realizowanego w ramach etapu III?
Jeśli całej oczyszczalni, to czy Zamawiający oczekuje również wykonania opasek wokół budynków?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca w swoim zakresie ma zagospodarowanie terenu całej oczyszczalni, polegające na
wyrównaniu i wysianiu trawy.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać opaski wokół budynków na terenie
oczyszczalni o szerokości 50 cm.
Treść zapytania 5:
Prosimy o potwierdzenie, czy do terenu realizacji Inwestycji będą mogły dojeżdżać samochody
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Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. W związku jednak z istniejącym przepustem nad Strugą Drzycimską, przy wjeździe na teren
inwestycji należy zachować szczególną ostrożność.

Treść zapytania 6:
Czy Inwestor zapewnia miejsce na odkładanie urobku oraz składowanie materiałów w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu budowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Urobek będzie możliwy do składowania na terenie inwestycji przy zachowaniu prawidłowego
funkcjonowania dotychczasowej oczyszczalni.

Treść zapytania 7:

Czy teren realizacji przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze zalewowym, terenie
objętym programem Natura 2000, bądź obszarze objętym innymi tego typu ograniczeniami (w tym
uwarunkowaniami geologicznymi), które mają wpływ na koszty, czas oraz specyfikację realizacji
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Teren inwestycji nie jest położony na obszarze zalewowym, ani obszarze Natura 2000.
Zamawiającemu nie są znane innego typu ograniczenia.
Warunki geotechniczne znajdują się w dokumentacji projektowej.

Treść zapytania 8:
Czy Zamawiający potwierdza, że w pojęciu "centralnego ogrzewania", o którym mowa w Dziale VII
ust. 2 SWZ zawiera się także ogrzewanie?
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Odpowiedź Zamawiającego:
W pojęciu "centralnego ogrzewania", o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, zawiera
się także ogrzewanie.
Zamawiający wyjaśnia, że centralne ogrzewanie może być także zasilane elektrycznością.
W dokumentacji projektowej i technicznej przewidziane są grzejniki elektryczne.

Treść zapytania 9:
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w § 10 ust. 3 lit. d lit. e
lit. f lit. g lit. j projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ ze względu na ich
niewspółmierność pomiędzy potencjalnym zachowaniem Wykonawcy a wysokością kary umownej ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w § 10 ust. 3 lit. d lit.
e lit. f lit. g lit. j projektu umowy.

II ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, w związku z powyższym uzupełnieniem
treści SWZ, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25 stycznia 2022
roku do godz. 09:00 oraz o zmianie zapisów SWZ:
Zmiana nr 1
Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2022
roku.”

Zmiana nr 2
Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings do dnia 25.01.2022 roku do godziny 09.00.”
Zmiana nr 3
Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 09.10”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian dokonał zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu.
Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich
uwzględnieniem.
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