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Drawno, dnia 10.10.2022 r. 

Znak sprawy: PIOŚ.271.15.2022.MP      

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

dotyczy: zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na:  

Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno- etap I 

 

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710  

z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp Zamawiający zmienia w dniu 10.10.2022 r. 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedłużenie terminu 

składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą, określone w rozdziale 14 

i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 13.10.2022 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 21.10.2022 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 godz. 12:00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 21.10.2022 godz. 12:00 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.11.2022r.  
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w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.11.2022r.  

 

Zamawiający ponownie opublikował załącznik nr 1.1 do SWZ Dokumentacja 

projektowa Kanalizacja sanitarna Barnimie – Drawno  (Załącznik nr 1.1 

Dokumentacja projektowa Kanalizacja sanitarna Barnimie-Drawno _1 oraz 

Załącznik nr 1.1 Dokumentacja projektowa Kanalizacja sanitarna Barnimie-

Drawno _2) oraz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT_1 i PZT_2).  

 

B. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, 

przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią. 

 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 07.10.2022r. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli 
tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto 
będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Projektant opracowujący dokumentację nie stwierdził występowania kolizji z 
istniejącym drzewostanem na dzień opracowania dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg 
gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Dla dróg gminnych i powiatowych zajęcie pasa drogowego należy ustalić na 
podstawie uchwał  Rady Gminy i Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 

 
Pytanie nr 3: 
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak 
to w jakiej ilości i technologii? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej określenie kosztów odwadniania 
wykopów Wykonawca winien przeprowadzić na podstawie badań geologicznych 
gruntu oraz oceny czasu prowadzenia robót na poszczególnych odcinkach - liczbę 
godzin pracy pomp i innych agregatów należy przyjąć na podstawie harmonogramu 
Wykonawcy robót. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to 
w jakiej ilości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W ramach inwestycji należy przewidzieć wymianę gruntu w ilości 40%. 
 
Pytanie nr 5: 
Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Dobór metody umocnień wykopów leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy    o     potwierdzenie,     że     Zamawiający    dysponuje     wszelkimi 
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 
wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Pozwolenie na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. Na dzień odbioru 
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty 
pozwalające złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Wymagane prawem 
decyzje oraz uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia zostały przedstawione  
w dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 
dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do 
realizacji przedmiotu zamówienia na stronie internetowej www.bip.drawno.pl. 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy wynikające  
z realizacji zamówienia określone zostały w sposób wyczerpujący w dokumentacji 
przetargowej. 
 
Pytanie nr 8:  
W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, 
wojewódzkiej czy powiatowej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Informacja, w jakich drogach przebiegać będzie inwestycja została określona w 
dokumentacji projektowej. 
  
Pytanie nr 9:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane dla działek objętych Inwestycją. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu 
wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie 
ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ustalone wynagrodzenie, mające charakter ryczałtu, należne jest za wykonanie robót 
budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Tak ustalone 
wynagrodzenie nie obejmuje robót nowych - wykraczających poza zakres 
pierwotnego zamówienia. 
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Pytanie nr 11:  
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót 
ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 
nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie 
kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 
w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy 
uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w 
treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji 
przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 
przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś 
kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej 
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania 
były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające 
poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego 
ceną oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zakres przedmiotu umowy, a także obowiązki wynikające z realizacji umowy 

spoczywające na wykonawcy robót zostały jednoznacznie określone w dokumentacji 
przetargowej. 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po 

stronie Wykonawcy. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz w przypadku konieczności ich 
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uzupełnienia na wezwanie organów do ew. przygotowania dokumentów 
uzupełniających. 
 

       Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 
bezwykopową? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Tak, jeżeli to będzie możliwe technicznie oraz Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego sposób odbioru robót zanikających. 
 
Pytanie nr 14:  
Czy Zamawiający   jest   w   posiadaniu   aktualnej   opinii   geotechnicznej 
obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający posiada aktualną opinię geotechniczną obejmującą zakres 
przedmiotowej inwestycji.  
Dokumenty niniejsze zamieszczono na stronie postępowania. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak 
to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zgodnie z zapisami SWZ w pkt 8.0 opisu technicznego do projektu budowlanego 
zostało określone, że teren projektowanej inwestycji nie znajduje się na terenie, 
który jest wpisany do rejestru zabytków. Jednak w przypadku odkrycia w trakcie 
prowadzenia robót przedmiotu, który okaże się zabytkiem, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków może narzucić przeprowadzenie badań archeologicznych pod nadzorem 
archeologa.  
W przypadku wystąpienia konieczności badań archeologicznych ich koszty będzie 
ponosił Wykonawca robót. 
 
Pytanie nr 16: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiaru robót w 
formie *ath, *rds dla przedmiotowej inwestycji.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie posiada przedmiarów w wymienionych formatach plików, dlatego 
nie ma możliwości ich udostepnienia. 
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Pytanie nr 17: 
Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w 
których będą prowadzone prace. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Uzgodnienie zarządcy dróg zamieszczone zostało na stronie postępowania. 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy  o  podanie  warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po 
prowadzonych robotach.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z dokumentacja projektową oraz 
wytycznymi zarządcy drogi. 
 
Pytanie nr 19: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zgodnie z SWZ w swojej ofercie ma 
skalkulować: 
- kolektory ściekowe grawitacyjne DN200 o długości L= 3500,00171 
- przyłącza Dnl50 o długości L= 480,OOm (120szt.) 
- kolektor ściekowy tłoczny dn90, L=740m 
- kolektor ściekowy tłoczny dnllO, L=6204m 
- przepompownie ścieków PS wraz z zagospodarowaniem- 6szt. 
- sieć wodociągową z rur PE100RC dn90 SDR17 PN10 L= 897,5m  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zakres inwestycji szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej. 
Zakres Drawno-Podegrodzie-Barnimie 
Łączna długość sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L =  3580,7 m, w 
tym: 
1/ długość sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywana metodą wykopu 
otwartego o średnicy dn 200 x 5,9 mm PVC-U SN8 SDR 34 wynosi L =  3052,5 m. 
2/ długość sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywana metodą wykopu 
bezwykopową o średnicy dn 225 x 13,4 mm PE100RC SDR17 wynosi L =  528,2 m. 
Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi L =  633,9 m / 98 szt./, w tym: 
1/ długość przyłączy kanalizacyjnych o średnicy dn 200 x 5,9 mm PVC-U SN8 SDR 34 
wynosi L =  56,8 m / 3 szt./ 
2/ długość przyłączy kanalizacyjnych o średnicy dn 160 x 4,7 mm PVC-U SN8 SDR 34 
wynosi L =  301,9 m / 64 szt./ 
3/ długość przyłączy kanalizacyjnych o średnicy dn 180 x 10,7 mm PE 100RC, SDR 
17, PN 10 wynosi L =  275,2 m / 31 szt./ 
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Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi L =  6720,2 m, w tym: 
1/ Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy dn110 x 6,6 mm 
PE100 SDR 17 PN10 wynosi L =  4759,2m . 
2/ Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy dn90 x 5,4 mm 
PE100 SDR 17 PN10 wynosi L =  1755,7 m . 
3/ Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy dn63 x 3,8 mm 
PE100 SDR 17 PN10 wynosi L =  205,3 m . 
Studnie kanalizacyjne DN1000 – 100 szt. 
Trójnik kanalizacyjny śr. 200/160 – 34 szt. 
Przepompownia ścieków PS-1 DN1500 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
Przepompownia ścieków PS-2 DN1200 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
Przepompownia ścieków PS-3 DN1200 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
Przepompownia ścieków PS-4 DN1200 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
Przepompownia ścieków PS-5 DN1500 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
Przepompownia ścieków PS-6 DN1200 i linią zasilającą – 1 kpl. wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
W najniższych punktach przewodu tłocznego przepompowni PS-1 (2 kpl.), PS-5 (2 
kpl.) i PS-3 zamontować zawór odwadniający (armatura do płukania), natomiast w 
najwyższym zawór napowietrzająco- odpowietrzający. W obydwu przypadkach 
zapewnić dostęp do obsługi zaworów. Lokalizację określić na etapie budowy. 
Zakres Niemieńsko: 
Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą z rur PE100RC dn90 x 5,4 mm SDR17, 
PN10.  
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi : L = 897,5 m. 
W celu zabezpieczenia terenu pod względem p.poż. przewidziano nierdzewne 
hydranty nadziemne DN 80 – 8 szt. 
 
Pytanie nr 20: 
Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie postępowania:  
-zafacznik-nr-1-1-dokumentacja-projektowa-kanalizacja-sanitarna-barnimie-
drawno;  
-pzt.  
Gdyż nie można rozpakować zamieszczonych plików (błąd danych), co powoduje 
brak możliwości wyceny oraz, weryfikacji zakresu oraz warunków przedmiotów 
zamówienia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamieszczono ponownie Projekt Zagospodarowania Terenu w dwóch plikach (PZT_1 
i PZT_2) oraz Załącznik nr 1.1 Dokumentacja projektowa Kanalizacja sanitarna 
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Barnimie-Drawno w dwóch plikach (Załącznik nr 1.1 Dokumentacja projektowa 
Kanalizacja sanitarna Barnimie-Drawno _1 oraz Załącznik nr 1.1 Dokumentacja 
projektowa Kanalizacja sanitarna Barnimie-Drawno _2 )na stronie postępowania. 

 
Pytanie nr 21: 
W związku z długim terminem realizacji zamówienia tj. do 31.12.2024 oraz   
wskazanym   terminem realizacji wykonania zadania budowy sieci wodociągowej tj. 
09.12.2022 czy Zamawiający dopuści zamianę rozliczenia przedmiotu zamówienia o 
dodatkowe faktury częściowe: -po realizacji 15% robót budowlanych -po realizacji 
30% robót budowlanych -po realizacji 50% robót budowlanych -po realizacji 75% 
robót budowlanych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Brak możliwości zmiany rozliczenia przedmiotowego zadania. Informuję 
jednocześnie, iż wskazany termin realizacji zadania przedmiotu zamówienia do 
31.12.2024 r. od daty podpisania umowy, to termin ostatecznego zakończenia, 
natomiast termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na 
przedmiot zamówienia, jak również jego zakończenie strony określą w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, który może być krótszy, nie przekraczający 
jednak daty określonej powyżej. 
 
Pytanie nr 22: 
W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia i bardzo krótkim terminem 
składania ofert, jak również mając na uwadze obecną sytuacje panującą w kraju, 
która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe ( wyceny 
materiałów, przepompowni ścieków) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 
składania ofert do dnia 21.10.2020 r. co, pozwoli Wykonawcą na przygotowanie 
rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający przychyla się do wniosku, ze względu na obszerny zakres przedmiotu 
zamówienia i niezbędny czas do opracowania rzetelnej oferty, przedłuża termin 
składania ofert do dnia 21.10.2022 r. 

 

C. Zamawiający informuje, że zmiana SWZ, powyższe pytania oraz odpowiedzi na 

nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie 

wiążące przy składaniu ofert. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmienie treści ogłoszenia o zamówieniu 

nr 2022/BZP 00358651/01 z dnia 21.09.2022 r. w sekcji VIII PROCEDURA pkt 

8.1, 8.3, 8.4.   
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

10.10.2022r. w BZP. 
 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
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