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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II 
(część 1). Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie.    
 

– zmiana treści SIWZ. 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam oraz udzielam 

odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu.  

 

1. Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosków z dnia 1 luty 2019 r. :  

Pytanie: 

Zgodnie z pkt. nr 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Sidzinie etap II (część 1), zakres robót obejmuje: „budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Radziechowskiej, w ulicy Osiedle Słoneczne i cz. ulicy Powstańców zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zakres robót obejmuje rurociągi tłoczne, sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

(zlewnia przepompowni PS-2), budowę przepompowni PS-2 w ul. Radziechowskiej oraz 

budowę przyłączy do budynków szkoły i przedszkola (ul. Radziechowska 3 i 38).”  

Zgodnie z pkt. nr 7 SIWZ – Termin wykonania zamówienia – do 15.04.2019 r. należy 

wykonać kanalizację sanitarną w ul. Radziechowskiej wraz z budową przepompowni ścieków 

PS-2.  

W związku z powyższym prosimy o dokładne wskazanie, które roboty w ul. Radziechowskiej 

należy wykonać do dnia 15.04.2019 r., gdyż obecny zapis SIWZ jest zbyt ogólny, a zakres 

robót przy ul. Radziechowskiej jest zbyt duży, aby wykonać go w całości w terminie do 

15.04.2019 r.  

Odpowiedź: 

Do 15.04.2019 r. należy wykonać wszystkie roboty budowlane związane z budową 

kanalizacji sanitarnej na działce nr 294/1 (działka znajdująca się pomiędzy ulicą 

Radziechowską w części powiatowej i części gminnej) wraz z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego (do stanu z dnia przekazania terenu Wykonawcy) – z wyjątkiem czynności 

związanych z odbiorem robót w tej ulicy. Wykonawca w ww. terminie powinien wykonać 

m.in. przewierty pod drogą powiatową oraz wybudować sieć kanalizacji sanitarnej i 



przepompownię w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania pn. „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina” w rejonie ulicy Radziechowskiej,  

Wykonawca musi przyjąć do wykonania wszystkich zaprojektowanych elementów z projektu 

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy drogi, które mogłyby kolidować z 

postępem prac przy wykonaniu zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa 

Sidzina”. W załączeniu przedkładamy projekt zagospodarowania terenu działki nr 294/1 dla 

zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina”. 

 

2. Treść zapytania jest cytowana na podstawie wniosków z dnia 5 luty 2019 r. :  

     W związku z ogłoszonym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1). Przebudowa ul. 

Radziechowskiej w Sidzinie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunków 

udziału w postępowaniu w pkt. 8.2.3 „ zdolność techniczna lub zawodowa ”polegającej na 

wykazaniu się wykonaniem jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości minimum 1.000.000,00zł i dopuszczenie zamienne - 

wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o łącznej 

wartości minimum 1.000.000,00zł brutto.  

Powyższe pozwoli nam przystąpić do w/w postępowania a dla Zamawiającego zapewnić 

większą ilość uczestników w przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w pkt. 8.2.3   

w miejsce zapisu:  

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności 
technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie:  
a) w zakresie warunku określonego dla części pierwszej zadania wykonał w sposób 

należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o zakresie 
zbliżonym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł 
brutto;  

b) w zakresie warunku określonego dla części drugiej zadania wykonał w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 
minimum 1 000 000,00 zł brutto;” 

wpisuje się: 

„Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności 



technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie:  
a) w zakresie warunku określonego dla części pierwszej zadania wykonał w sposób 

należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o zakresie 
zbliżonym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł 
brutto;  

b) w zakresie warunku określonego dla części drugiej zadania wykonał w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 
minimum 1 000 000,00 zł brutto lub co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie kanalizacji deszczowej o łącznej wartości minimum 1 000 
000,00 zł brutto;” 

 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

3. W załączniku nr 2  do SIWZ – Formularz oferty, Zamawiający zmienia zapisy:  

W miejsce zapisu:  

„Wadium w wysokości 20.000,00 zł wniesiono w formie .......................................................”,  

wpisuje się: 

„Wadium w wysokości 10.000,00 zł wniesiono w formie .......................................................” 

- zapis zgodny z zapisem SIWZ pkt. 12 i ogłoszeniem o zamówieniu (część IV.1.2). 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

4.  Zamawiający w oparciu o art.38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w załączniku 

nr 3 do SIWZ – wzorze umowy o zamówienie.  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Wprowadzona 

zmiana we wzorze umowy, jest obowiązująca dla potencjalnych wykonawców, łącznie z 

pozostałą treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Modyfikacja dotyczy: 

 paragrafu 6:  

▪ ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:   

1. Zamawiający za wykonanie całości przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości: 
netto: ……………………, VAT 23%, brutto: ……………………………… zł 
(słownie brutto: ………………………………………………), w tym: 

 1) za zadanie dotyczące Budowy kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1) 
 wynagrodzenie wynosi: ………………….. zł brutto 



 2) za zadanie dotyczące przebudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie 
 wynagrodzenie  wynosi: ……………… zł brutto …………... 
 

 paragrafu 103  

▪ustęp 2 punkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia wykonania robót w stosunku do terminów wskazanych w umowie oraz w 
stosunku do terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w 
harmonogramie rzeczowo finansowym. Termin opóźnienia dla poszczególnych zadań liczony 
będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, tj. po upływie: 
(…)” 
 
 paragrafu 15   

▪ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

„2. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie wyceny robót zamiennych, na 
podstawie kosztorysu, Wykonawca wykona wycenę robót zamiennych w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych, chyba że Wykonawca przedstawi kosztorys cenowo niższy dla 
Zamawiającego: (…)” 
  

Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we 

wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

 

W związku z tym w pkt. 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert :  

Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17; sekretariat – pok. nr  16 

(I piętro),  

 – do dnia 13 lutego 2019 r. do godziny 10:00. 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
                                                                                                               Gmina Skoroszyce 
                                                                                                               ul. Powstańców Śl. 17 



                                                                                                               48-320 Skoroszyce  

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (część 1) 
Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie.  

 
Nie otwierać przed dniem: 13.02.2019 r. do 10:15 

 

pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
          – Urząd Gminy w Skoroszycach,  
     pokój nr 11 (I piętro)  
     w dniu 13.02.2019 r. o godzinie 10:15   

 

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część 

specyfikacji i wiążą Wykonawców. 

Numer zmienionego ogłoszenia: 540023985-N-2019 z dnia 06.02.2019 r.  

 

         

         Zatwierdzam     

                   Barbara Dybczak                                                                                                         

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

                              
           

 

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 06.02.2019 r.  


