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- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – 

Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 

r. – Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań dnia 19.08.2022r.: 
 

      Pytanie nr 1:  
      Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków SWZ p. 6.1.4 przyjmując w miejsce        
      zaprojektowania w ostatnich 3 latach sieci wodociągowej z rur PE o długości       
      całkowitej minimum 2500 m, sieć gazową z rur PE o takiej samej minimalnej długości.   
    

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, z e nie dopuszcza zmiany warunko w udziału w postępowaniu w pkt 
6.1.4 pkt 1) odnos nik drugi SWZ.  
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o doprecyzowanie, co ma być dokładnie przedmiotem niniejszego projektu.  
Czy przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo 
– Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”, czy wykonanie 
projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji 
mieszkalnych w m. Barnimie, Gmina Drawno. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przedmiotem zamo wienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z 
włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-
kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”.  
 
 



 
 

W wyniku omyłki pisarskiej, występujące w SWZ oraz w załącznikach do SWZ zapisy odnos nie: 
„wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji 
mieszkalnych w m. Barnimie, Gmina Drawno zostały zmienione, stąd Zamawiający działając na 
podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z po z n. zm.) dalej ustawa Pzp, zmienił tres c  Specyfikacji 
Warunko w Zamo wienia (SWZ) oraz opublikował powyz szą zmianę na stronie: 
https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne dnia 18.08.2022r.  
 
Pytanie nr 3:  
Prosimy o informację, czy są wydane warunki techniczne dla zadania będącego 
przedmiotem przetargu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Dla niniejszego zadania nie zostały wydane warunki techniczne.  
 
B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………………………….. 

    (podpis kierownika Zamawiającego 
               lub osoby upowaz nionej) 

https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne

		2022-08-22T13:13:27+0200
	Andrzej Wojciech Chmielewski




