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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie 
Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową 
wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków 

– 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. Treść 

zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 roku:  

Pytanie  

Zgodnie z punktem VI SIWZ, zamówienie należy wykonać w terminie do: - 30 listopada 2017 

r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej - 31 marca 2018 r. budowa sieci 

wodociągowej Mamy wątpliwości dotyczące wykonania zadania w tym terminie. Jeśli proces 

projektowania zaczniemy w październiku to mapy będą na początku listopada. Uzgodnienia z 

ZDW w Opolu potrwają co najmniej miesiąc, inne uzgodnienia terenowe i branżowe w tym 

ZUD w terminie do końca grudnia. Prawomocne pozwolenia budowlane (zakres wojewody i 

starosty) oraz zgłoszenie robót spodziewane są do końca lutego. Roboty mogą się zacząć 

dopiero po okresie zimowym. Najszybszy realny termin wykonania to koniec kwietnia, połowa 

maja. Prosimy o wyjaśnienie. 

  

Odpowiedź  

Zgodnie z analizą procesu projektowego Zamawiający uznał, że termin wykonania 

dokumentacji projektowej zostanie wydłużony do 28.12.2017 r. Termin ten zobowiązuje 

Wykonawcę do wykonania w ww. terminie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia 

wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy.  

 

W części VI SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1 otrzymuje 

brzmienie:  

1. do 28 grudnia 2017 r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 

 

W części: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:  



3. Zamówienie wykonam w terminach do: 28 grudnia 2017 r. dokumentacja projektowa 

sieci wodociągowej, 31 marca 2018 r. budowa sieci wodociągowej, do 31 sierpnia 

2018 r. budowa kanalizacji sanitarnej. 

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 części XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:  

GMINA SKOROSZYCE ul. Powstańców Śląskich 17 48-320 Skoroszyce,  

sekretariat – pok. 16  

nie później niż o godzinie 10:00. w dniu 4 września 2017 r. 

pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w 

Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, w Sali nr 12. 

 

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część 

specyfikacji i wiążą Wykonawców. 

Numer zmienionego ogłoszenia: 500021072-N-2017 z dnia 31.08.2017 

 

         

         Zatwierdzam                                                                                                             

                             /-/ Barbara Dybczak                                          
                           Wójt Gminy Skoroszyce 
           

 

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 31.08.2017 r.  


