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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa tranzytu wodociągowego
Czerwonków  -  Księże  Pole  wraz  z  przebudową  sieci  wodociągowej  w  Księżym  Polu  oraz
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Psinie w formule zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art.  284 ust.  2  i  ust.  6 ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań 
do SWZ wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1
"Prosimy o  podanie  nazwy firmy,  która  jest  dostawcą  systemu monitoringu  dla  ZUK Baborów  
do zdalnego monitorowania sieci wodociągowej".

Odpowiedź nr 1
Dostawcą monitoringu sieci wodociągowej dla ZUK Baborów jest Dataland Sp. z o. o., ul. Sportowa
15A, 43 - 450 Ustroń. 

Pytanie nr 2

SWZ  określa  w  punkcie  VIII.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU
w CZĘŚCI II 

4)  Zdolność  techniczna  lub  zawodowa:  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że:
a)  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty
budowlane związane z budową, przebudową lub remontem sieci wodociągowej na kwotę co najmniej
500.000,00  zł  brutto  (słownie:  pięćset  tysięcy  złotych  i  00/100)  brutto  każda.
Czy  Inwestor  w  ramach  tego  punktu  SWZ  uzna  jako  zgodne  dwie  roboty  budowlane
związane z budową, przebudową lub remontem sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na kwotę
co  najmniej  500.000,00  zł  brutto  (słownie:  pięćset  tysięcy  złotych
00/100) brutto każda.

Budowy  sieci  wodociągowych,  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  są  podobne  w  technologii  
i  sposobie  ich  wykonania,  dlatego  prosimy  o  zmianę  zapisów  SWZ  i  uwzględnienie  zmian
dotyczących omawianego punktu.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający uzna  spełnienie warunku udziału w postępowaniu gdy wykonawca wykaże, że wykonał
roboty budowlane  związane  z  budową,  przebudową lub  remontem sieci  kanalizacji  sanitarnej  lub
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deszczowej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto
każda.

Wobec powyższego  Zamawiający zmienia  zapisy  SWZ dla  CZĘŚCI  II  w punkcie  VIII.  Warunki
udziału w postępowaniu pkt 4a, który otrzymuje poniższe brzmienie:

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)  w okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  wykonał  należycie  co najmniej  dwie roboty budowlane
związane z budową lub/i, przebudową lub/i remontem sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej
na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) brutto każda.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 3

Czy  Inwestor  uzyska  aktualną  zgodę  Zarządcy  drogi  na  prace  w  pasie  drogowym
i umieszczenie  w  tym  pasie  nowobudowanej  sieci  wodociągowej.  Po  dokonaniu  wizji  lokalnej
stwierdzamy,  że  omawiany  odcinek  drogi  został  świeżo  wyremontowany  i  zapewne  jest  objęty
gwarancją.  Natomiast  dołączone  pismo Zarządcy  drogi:  Starostwa  Powiatowego  w Głubczycach  
z dnia 29 maja 2019r. Wydaje się być w obecnej sytuacji  nieaktualne. W przypadku braku zgody
Zarządcy  drogi  Inwestycja  w  proponowanej  lokalizacji  jest  niemożliwa  do  wykonania.
Proszę o dołączenie aktualnej zgody Zarządcy drogi na prace w pasie drogowym   i umieszczenie  
w tym pasie nowobudowanej sieci wodociągowej.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiający posiada wstępną zgodę na lokalizację  sieci  wodociągowej  w pasie  drogowym drogi
powiatowej  nr 1276 O relacji Czerwonków - Księże - Pole na działkach nr 438/3, 442/2, 438/4, 443/2,
336/2 z dnia 29.05.2019 r. Na etapie prowadzenia prac projektowych wykonawca będzie zobowiązany
do uzyskania decyzji na lokalizację sieci wodociągowej, określającej warunki prowadzenia prac dla
zaproponowanego przez wykonawcę rozwiązania.

Wszelkie  zmiany,  wyjaśnienia  lub  uszczegółowienia  wynikające  z  odpowiedzi
Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie przy przygotowaniu oferty oraz traktować
jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ.

W  związku  powyższym  Zamawiający  informuje,  że  zmienia  treść  SWZ  w  niżej

wymienionych punktach:

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dla CZĘŚCI II  pkt 4a 

oraz

XVIII.     SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Punkt 1 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30.05.2022 r. do godziny 10:00.

Punkt 3 Otwarcie ofert następ w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 11:00.  
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