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Drawno, dnia 04.10.2022 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 04.10.2022 r. 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez zmianę 

warunków udziału w postępowaniu w pkt 6.1.4 ppkt 1) SWZ, dodanie, 

zmiana i korekta dokumentów do Załącznika nr 1.1 do SWZ Dokumentacja 

projektowa Kanalizacja sanitarna Barnimie - Drawno, przedłużenie 

terminu składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą, tym samym 

ulegają zmianie zapisy dotyczące warunków udziału w postepowaniu, 

załącznika nr 1.1 do SWZ oraz terminów, określone w rozdziale 6, 14 i 15 

SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 6 pkt. 6.1.4 ppkt 1) SWZ przed zmianą jest: 

 

1)    Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na:  

−  budowie1 kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o wartości 
minimum 3 500 000,00 zł brutto; 

 

 

 

 

 
1  Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), przez budowę 

rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 
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w rozdziale 6 pkt. 6.1.4 ppkt 1) SWZ po zmianie jest: 

 

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

                    co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na:  

- budowie1 kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) 

o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto; 

 

Zmiana załącznika nr 1.1 do SWZ Dokumentacja projektowa Kanalizacja 

sanitarna Barnimie – Drawno poprzez dodanie dokumentu pn.: PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU, poprawiony rysunek nr 9 i 10 PZT, 

poprawiony rysunek nr 8 do Projektu Technicznego oraz uzupełniony 

STWiOR- korekta str. 30. 

Zamawiający skorygował rozbieżność pomiędzy rzędnymi terenu.  

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 07.10.2022 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 13.10.2022 godz. 11.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 07.10.2022 godz. 12:00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 godz. 12:00 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 05.11.2022r.  

 

 

 



                               

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

„Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno- etap I”, które jest dofinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

  Strona 3 z 4 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.11.2022r.  

 

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. 

 

Pytanie nr 1 z dnia 29.09.2022r. 
 
Pytanie nr 1: 
Pytanie odnośnie referencji:  
Zamawiający wymaga wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej, która 
polegała na: 
- budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o wartości minimum 
3 500 000,00 zł brutto.  
Czy Zamawiający uzna za spełniające warunki roboty budowlane polegające na 
wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz wodociągu?  
Technologia wykonania kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
jest taka sama (rurociągi grawitacyjne).  
Technologia wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej również jest taka 
sama (rurociągi ciśnieniowe  z rur PE). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dnia 04.10.2022r. Zamawiający zmienił treść SWZ poprzez zmianę warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.4. ppkt 1) SWZ. 
W związku z powyższym, Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę na wezwanie dokumentów, 
o których mowa w pkt 8.3.1 ppkt a) SWZ dotyczących robót budowlanych 
polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej. 

 

         Pytanie nr 2 z dnia 03.10.2022r.  

 

       Pytanie nr 2: 

        Wykonawca zwraca się o obniżenie wymogu zdolności technicznej lub zawodowej 

do kwoty 2 000 000,00zł brutto. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie skosów w 

zbiorniku przepompowni zamiast wykonania dna TOP? Czy wyposażenie 

przepompowni można wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301? 
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        Odpowiedź Zamawiającego: 

        Zamawiający dopuszcza wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, która 

polega na: „budowa kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) o 

wartości min. 2 000 000,00 zł brutto.  

        Zamawiający wymaga by dno zbiornika było zrobione jako dno TOP.  

        Minimalne wymagania dla stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 

        Równocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku rozwiązań, dla których 

określając wymagania w dokumentacji przywołano normy, aprobaty dopuszcza się 

rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Inwestora. 

 

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 V- KWALIFIKACJA 

WYKONAWCÓW w pkt. 5.4, w sekcji VIII PROCEDURA pkt 8.1, 8.3, 8.4.   

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 

04.10.2022r. w BZP. 
 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

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

        lub osoby upoważnionej) 
 
 
 


		2022-10-04T15:44:08+0200
	Andrzej Wojciech Chmielewski




