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 Głogów, 26.02.2020 r. 

 

RI.271.7.2020 

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDŹI NA ZAPYTANIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prowadzone przez Gminę Głogów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Budowa 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  

tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

PYTANIE NR 1  

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej – jedną 

robotę budowlaną składającą się z: 

- sieci grawitacyjnej 4840,86m, 

- sieci wodociągowej 232,11m,  

Co daje łączną sumę 5072,97m?  

Zamawiający informuje, iż ww. robota budowlana nie zostanie uznana przez Zamawiającego jako spełnienie 

warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie opisanej w SIWZ zdolności technicznej lub 

zawodowej.   

 

PYTANIE NR 2 

Czy Zamawiający w przypadku nieuznania powyższej roboty budowlanej dopuszcza możliwość zmniejszenia 

warunków udziału w postępowaniu – jednej roboty w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej do 4 km ? 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.   

 

PYTANIE NR 3 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej – jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej składającą się z: 

- rury kanalizacyjnej PP SN8 DN 200-500 – 20562,62 m, 

- rury kanalizacyjnej PP SN 12 DN 200-800 – 979,11 m 

Co daje łączną 21541,73 m?  

Zamawiający informuje, iż ww. robota budowlana nie zostanie uznana przez Zamawiającego jako spełnienie 

warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie opisanej w SIWZ zdolności technicznej lub 

zawodowej.   

 

PYTANIE NR 4 

Czy odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych sprowadza się tylko do powierzchni 

uszkodzonej nawierzchni (tzn. po śladzie)? 

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i 

warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścieralną na całej szerokości.   

 

PYTANIE NR 5 

W jakiej wysokości kształtują się opłaty za zajęcie pasa drogowego?  

Na podstawie Uchwały Nr XX/179/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia 

opłat za zajęcie pasa drogowego Zamawiający przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie pobierał opłat 

za zajęcie pasa drogowego.  
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PYTANIE NR 6 

Prosimy o opisanie (podanie) sposobu odbudowy nawierzchni drogowych. Czy warstwę podbudowy i warstwę 

wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej 

szerokości? W jakiej kategorii mają być odtworzone drogi? 

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i 

warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścieralną na całej szerokości. Odtworzenie drogi należy wykonać 

w układzie i grubości warstw konstrukcyjnych jak dla nawierzchni istniejącej lecz nie gorszej niż dla kategorii 

ruchu KR3. 

 

PYTANIE NR 7 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przepompowni, ze względu na bardzo skomplikowane warunki 

gruntowo-wodne. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji przepompowni. 

 

PYTANIE NR 8  

Czy do wszystkich działek (zabudowanych i niezabudowanych) należy przewidzieć wykonanie przyłącza 

(przykanalika)? 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wykonanie przyłączy do granic działek zabudowanych i 

przeznaczonych pod zabudowę (według wydanych decyzji o warunkach zabudowy). 

 

PYTANIE NR 9  

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu zakończenia przyłącza. Czy zakańczamy studzienką czy korkiem oraz 

czy kończymy na granicy działki czy na posesjach? 

Zamawiający informuje, że zakończenie przyłącza należy wykonać korkiem na granicy działki. 

 

PYTANIE NR 10  

Czy zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i czy, w związku 

z tym wymagane będą zatwierdzone projekty organizacji ruchu. 

Na podstawie Uchwały Nr XX/179/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia 

opłat za zajęcie pasa drogowego Zamawiający przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie pobierał opłat 

za zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kwestia organizacji ruchu została 

szczegółowo określona w pkt 2.3.11 PFU – Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

PYTANIE NR 11 

Proszę o sprecyzowanie czy pompownie mają być wykonane typu „suchego” jako tłocznie czy typu „mokrego” 

jako przepompownie, oraz czy zbiorniki mają być wykonane jako betonowe czy polimerobetonowe? 

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy typu (rodzaju) przepompowni oraz typu (rodzaju) zbiornika. 

Zamawiający jednocześnie zastrzega, że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.      

 

PYTANIE NR 12 

Czy Zamawiający zapewnia umowy na dostarczenie energii elektrycznej od Tauronu czy leżą po stronie 

Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że nie zapewnia umowy na dostarczenie energii elektrycznej na czas budowy i zaplecze 

budowy. 

 

PYTANIE NR 13  

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 2 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „bez wad i usterek” – wady 

nieistotne nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru i są usuwane w ramach rękojmi. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 2 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:    
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„§ 2 ust. 2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez wad 

i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą 

ostateczności.” 

 

PYTANIE NR 14 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 6 ust. 7 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „oraz wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i usterek w przedmiocie umowy”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 6 ust. 7 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„ § 6 ust. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedkładanych do zapłaty faktur 

częściowych oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i 

usterek w przedmiocie umowy.” 

 

PYTANIE NR 15 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 9 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „wskazujący ponadto numer 

PESEL tej osoby” – brak podstaw do żądania takich danych przez Zamawiającego. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 9 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 9 ust. 2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 

ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie do zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby został przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem 

niniejszej Umowy.” 

 

PYTANIE NR 16 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 11 ust. 5 – wnoszę o zmianę treści na następującą: „Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać uzasadnione polecenia Inżyniera kontraktu, mające na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji umowy. Niestosowanie się do uzasadnionych Poleceń Inżyniera kontraktu będzie tożsame z nienależytym 

wykonywaniem Umowy”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 11 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 11 ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inżyniera kontraktu. Niestosowanie się do 

Poleceń Inżyniera kontraktu będzie tożsame z nienależytym wykonywaniem Umowy.” 

 

PYTANIE NR 17 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 15 ust. 4 pkt 5) – wnoszę o zmianę użytego pojęcia „nieistotne” na „istotne”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 15 ust. 4 pkt 5) otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 15 ust. 4 pkt 5) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych istotnych części Przedmiotu Umowy Inżynier 

kontraktu odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych istotnych we 

wskazanym terminie. Po usunięciu wad nieistotnych istotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. 

Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad 

zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. 

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne 

za przekroczenie określonego w § 2 terminu zakończenia danego Etapu,”. 
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PYTANIE NR 18 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 15 ust. 4 pkt 6) – wnoszę o zmianę użytego pojęcia „nieistotnych” na 

„istotnych” oraz wykreślenia słowa „(bezusterkowego)”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 15 ust. 4 pkt 6) otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 15 ust. 4 pkt 6) w przypadku prawidłowego (bezusterkowego) wykonania robót i spełnienia wszystkich innych 

wymogów wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej i 

stwierdzenia przez Inżyniera kontraktu ich prawidłowości albo prawidłowego usunięcia wad nieistotnych 

istotnych w trybie określonym w pkt 5 powyżej, Wykonawca sporządzi a Inżynier kontraktu zatwierdzi Protokół 

Odbioru Częściowego.” 

 

PYTANIE NR 19 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 19 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „lub od daty potwierdzenia 

usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 

 

PYTANIE NR 20 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 20 ust. 2 wnoszę o uzupełnienie sformułowania „od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane” poprzez jego zmianę na: „od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tzn. podpisania protokołu odbioru 

końcowego”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 20 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 20 ust. 2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: …………………….. zł, 

jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane – tzn. podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, natomiast 

pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty: ………………….. zł jest zwracana nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.” 

 

PYTANIE NR 21 

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 22 ust. 5 – wnoszę o uzupełnienie sformułowania „wierzytelności 

Wykonawcy” poprzez nadanie mu treści: „wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.  

§ 22 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 22 ust. 5. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę.” 

 

PYTANIE NR 22 

Co z odtworzeniem nawierzchni. Czy należy odtworzyć po śladzie wykopu czy też na całej szerokości wykopu? 

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i 

warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścieralną na całej szerokości.   

 

PYTANIE NR 23  

Czy odtwarzamy takimi samymi materiałami jak jest wykonana istniejąca nawierzchnia? 

Zamawiający informuje, że istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć tymi samymi materiałami.  
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PYTANIE NR 24 

Czy przyłącze kanalizacyjne do budynków należy zakończyć zaślepką na granicy działki? 

Zamawiający informuję, że przyłącze kanalizacyjne należy zakończyć zaślepką na granicy działki. 

 

PYTANIE NR 25 

Czy należy zaprojektować tłocznie czy też wystarczą przepompownie ścieków? 

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy zaprojektowania tłoczni czy też przepompowni ścieków – 

wyboru technologii należy dokonać na etapie projektowania sieci z infrastrukturą towarzyszącą. Zamawiający 

jednocześnie zastrzega, że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i 

odpowiadać wymogom obowiązujących norm.      

 

PYTANIE NR 26 

Wg PFU na sieci kanalizacyjnej mają być studnie betonowe DN1200 natomiast wg koncepcji mają to być studnie 

tworzywowe. Jakie mają być zastosowane? Czy Wykonawca może zmienić studnie DN1200 na DN1000? 

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy typu (rodzaju) studni. Zamawiający jednocześnie zastrzega, 

że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom 

obowiązujących norm. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studni DN1200 na DN1000 – studnie należy 

zaprojektować i wykonać jako włazowe DN1200.  

 

PYTANIE NR 27 

Jakiej wydajności i wysokości podnoszenia muszą mieć projektowane tłocznie / przepompownie? 

Zamawiający informuje, że nie posiada danych w zakresie wydajności i wysokości podnoszenia projektowanych 

tłoczni / przepompowni. Ww. parametry będą wynikiem obliczeń zawartych w dokumentacji projektowej.  

 

PYTANIE NR 28 

Czy Inwestor posiada i może udostępnić profile na rurociągi wg koncepcji? 

Zamawiający informuje, że nie posiada ww. profili.  

 

 


