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Drzycim, dnia 02.02.2022 r. 
GMINA DRZYCIM             

ul. Podgórna 10 

86-140 Drzycim 

 
RIRG.271.2.2022 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” 

 

I.  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY 

 

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia  1 lutego 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: Wnosimy o zmianę zapisów rozdziału VII. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 ppkt. 4 b) SWZ tj.  

- Kierownik robót elektrycznych –osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie 

kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą 

doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych, legitymującym się 

wymaganymi uprawnieniami? Kierownik robót elektrycznych odpowiada tylko za prace w zakresie posiadanych uprawnień, 

nadzorując je jako kierownik robót budowlanych, co jest częstszą praktyką w przypadku ww. uprawnień.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis SWZ, to jest rozdział VII ust. 2 pkt 4 lit. b – szczegóły w 

dalszej części niniejszego pisma dotyczącej zmiany treści SWZ. 

Treść zapytania 2: Odnośnie postanowień zawartych w § 10 ust. 3 ppkt. b) i c) wzoru umowy czy Zamawiający dopuszcza 

zmniejszenie wysokości kar umownych:  

b) za każdy dzień zwłoki wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczone jod dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia;  

Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki poziom kar umownych zmusi 
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Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w 

podwyższeniu ceny.  

Z tych względów zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, nie będą 

chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia zapisów § 10 ust. 3 ppkt. b) i c) umowy  

 

Treść zapytania 3:  Na pierwszym stopniu filtracji zaprojektowano 1,8 m złóż, które po płukaniu woda tylko nieznacznie 

ulegnie ułożeniu do niższej wysokości. Jaką wysokość płaszcza filtrów I i II stopnia należy zastosować, aby uwzględnić 

ekspansje złoża w czasie płukania?  

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować 1,5 m wysokość płaszcza filtrów I i II stopnia. 

 

Treść zapytania 4:  Z jakiego materiału ma składać się złoże właściwe na drugim stopniu filtracji. W projekcie podano dwa 

różne materiały złoża – raz jest to chalcedonit a raz piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm.  

Odpowiedź Zamawiającego: Złoże właściwe na drugim stopniu filtracji ma składać się  z chalcedonitu. 

   

 

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, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SWZ oraz o przedłuże-

niu terminu składania ofert do dnia 8 lutego 2022 roku do godz. 09:00: 

 

Zmiana nr 1 

Rozdział VII ust. 2 pkt. 4 lit. b SWZ otrzymuje brzmienie: 

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi 

wykazać, że w okresie realizacji zamówienia, na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej:  

- Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwali-

fikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-

wych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

 

- Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych i co najmniej 5-letnie doświadcze-

nie zawodowe, jako kierownik budowy/kierownik robót (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie 

kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-

dowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

 

- Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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elektrycznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/kierownik robót (okres 

od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie 

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

 

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami 

krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w 

Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – 

zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-

wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm. ).  

 

Zmiana nr 2  

Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11 marca 2022 roku..” 

 
Zmiana nr 3   

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 8 lutego 2022 roku do godziny 09.00.” 

 

Zmiana nr 4  

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2022 roku o godz.  09.10”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian, dokonał zmiany treści ogłoszenia o za-
mówieniu. 

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.                  

                 

     Wójt Gminy 

          /-/ Marian Krywald 

        


