
   

 

 
 

ZP/1/R/21 Żukowo, dnia 23.02.2021 r. 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w ramach projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 

 
 

WYJAŚNIENIA NR 3 Z DNIA 23.02.2021 r. 
MODYFIKACJA NR 2 Z DNIA 23.02.2021 r. 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie wyjaśniam:  

 

Pytanie nr 1: 
w dniu 31.12.2020 r. zmienił się zarząd w firmie i Pan M.W. (imię i nazwisko zanonimizowano  

w celu dochowania obowiązku nieujawniania źródła zapytania – art. 135 ust. 6 Pzp) , który był 
Wiceprezesem Zarządu od dnia 01.01.2021 r. objął funkcję Prezesa Zarządu. Na dzień 
dzisiejszy nie widzę w KRS naniesionej zmiany. Czy wystarczy przedstawienie kopi uchwały 
podpisanej podpisem kwalifikowanych przez Pana M.W? Czy muszę dołączyć jeszcze jakieś 
dokumenty? 

Odpowiedź: 
Wystarczy przedłożyć aktualny na dzień składania odpis z KRS oraz uchwałę w postaci 
elektronicznej kopii dokumentu, którego treść została zapisana w postaci papierowej, 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu. 

Pytanie nr 2: 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino'' TOM I p13.2.3 - przejścia przez 
nieruchomości właścicieli prywatnych. 
Czy Zamawiający posiada zgody prywatnych właścicieli na wykonanie i lokalizację w ich 
gruntach projektowanych sieci? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane  
w zakresie przedstawionego projektu. 
 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników pompowni z kręgów betonowych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
 

Pytanie nr 4: 
Czy w zakresie oferty należy uwzględnić opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Jeśli tak, to za jaki 
okres? 

Odpowiedź: 
W zakresie oferty należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego i ten koszt jest po 
stronie Wykonawcy. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z potrzebami ruchu drogowego jest po stronie Zamawiającego. 
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Pytanie nr 5: 
Ze względu na konieczność wykonania rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych ulic 
Lipowej, Kolejowej prosimy o podanie szczegółu przekroju konstrukcji nawierzchni w/w ulic  
i sposobu w jaki mają być odtworzone. 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć: 

1) ul Lipowa: 
• podbudowa zasadnicza piaskowo-żwirowa – warstwa o gr. 10 cm; 
• podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o gr. 30 cm; 
• warstwa wiążąca bitumiczna o gr. 6 cm; 
• warstwa ścieralna bitumiczna o gr. 3 cm; 

2) ul. Kolejowa: Płyty Yomb należy układać na 15cm warstwie kruszywa łamanego  
0-31,5mm i 10 cm warstwie piasku 0-4mm.. 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o podanie szczegółu wykonania i mocowania podestów roboczych TWS w studniach 
kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza opis i schemat montażu krat TWS. 
 

Pytanie nr 7: 
Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest posiadanie przez Inwestora 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 4 000 000 zł w zakresie 
podstawowym bez klauzul dodatkowych. 

Odpowiedź: 
Zakres ubezpieczenia został określony w § 10 wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 8: 
Na profilach KS podano: 
W studniach DN630 z tworzyw sztucznych przy załamaniach 15* i 30* należy stosować kinety 
kątowe. Nie dopuszcza się stosowania kolan oraz kinet zbiorczych. 
Prosimy o wskazanie, które ze studni należy wykonać jako studnie DN630  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowania kinet zbiorczych dostosowanych do odpowiedniego 
kąta załamania. Dopuszcza również w indywidualnych przypadkach zastosowanie kolana,  
o ile uzyskanie odpowiedniego kąta nie jest możliwe w typowej studni tworzywowej.  
 
 
 
Ponadto Zamawiający, działając w trybie art. 137 ust.1 ustawy Pzp, dokonuje następujących 
modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej 
JEDZ): 

1. Zamawiający poprawia w Części I JEDZ rubrykę dot. Informacji na temat 
postępowania o udzielenie zamówienia, gdzie określono rodzaj procedury jako 
„Procedura otwarta” 

Ponadto poprawiono oczywista omyłkę w pkt 1 krótkiego opisu. 

2. Zamawiający poprawia w Części III.C JEDZ (Podstawy związane z niewypłacalnością, 
konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi), gdzie na początku tego punktu 
dodano pytanie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w wyniku 
naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa pracy. 
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Zmodyfikowana treść załącznika nr 3 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień  
i staje się integralna częścią SWZ.  

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SWZ nie 
powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
(Podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 

 


