
ZP/1/R/21 Żukowo, dnia 11.02.2021 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 1 Z DNIA 11.02.2021 r.
ORAZ ZMIANA NR 1 Z DNIA 11.02.2021r. 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 SWZ dział IV Warunki Udziału W Postępowaniu widnieje zapis:

" w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

a) jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie/przebudowie  sieci  
kanalizacji  sanitarnej  lub  deszczowej  o  średnicy  min.  200  mm  i  długości  nie  
mniejszej niż 1500 mb, w tym budowę o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto;

b) jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie/przebudowie  sieciowej  
przepompowni ścieków sanitarnych"

wnosimy o zmianę zapisu na:

"w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

a) jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie/przebudowie  sieci  kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200 mm i długości nie mniejszej niż 1500 mb, 
w tym budowę o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN brutto; 

b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni 
ścieków sanitarnych"

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej modyfikacji.

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (ath, rodos)

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada plików w wersji edytowalnej.

Ponadto  Zamawiający,  działając  w  trybie  art.  137  ust.14  ustawy  Pzp,  dokonuje  następujących 
modyfikacji w SWZ:

1. W treści załącznika nr 1 do SWZ (formularz ofertowy), Zamawiający wykreśla z treści pkt 1 
słowo „Istotnych”. Ponadto Modyfikuje się treść pkt 5 i 10, gdzie skrót  „SIWZ”  zastępuje się 
skrótem „SWZ”.

Treść zmodyfikowanego załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający udostępnia wraz z niniejszymi 
wyjaśnieniami.

2. W treści załącznika nr 4 do SWZ (wzór zobowiązania), Zamawiający modyfikuje treść uwagi 
zawartej na końcu treści tego dokumentu. Poprawiony załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający 
udostępnia wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.
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3. W treści załącznika nr 7 do SWZ (wzór umowy), Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 4, 
gdzie po pkt 9) dodaje się pkt 10) o następującej treści:

„10) zapisy  wskazujące  na  obowiązek  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  
z  oryginałem  kopii  umowy,  o  której  mowa  w  ust.  14,  Zamawiającemu  oraz 
Wykonawcy.”

Poprawiony załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający udostępnia wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

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

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

lub osoby upoważnionej)
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