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RI.II.271.10.1.2022                   Pysznica, dnia 13 czerwca 2022 r. 
 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

[ wszyscy ] 
 

Oznaczenie sprawy: RI.II.271.10.2022 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” 

 w ramach zadania pn.:  

„Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w 

oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą 

oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody 

o wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana 

wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający informuje, że w związku z 

postepowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 

 

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedzią.   

 

Pytanie 1 

Zgodnie z rozdziałem XII, pkt 2.3 do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie 

przedmiarów znajdujących się w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań. W związku z 

ryczałtowym charakterem rozliczenia kontraktu oraz faktem, że przedmiar robót jest jedynie elementem 

pomocniczym, zwracamy się z prośbą o rezygnację z dołączania kosztorysu oferty lub przedstawienia go 

przed podpisaniem umowy.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje warunek. Do złożonej oferty należy dołączyć kosztorysy 

ofertowe. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

ODPOWIEDŹ: Pliki zostaną udostępnione. 
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Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

ODPOWIEDŹ: Pliki zostaną udostępnione.  

 

Pytanie 4 

Ze względu na termin składania ofert przypadający po długim weekendzie, zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie terminu składania ofert o min. 1 tydzień tj. na dzień 29.06.2022 r.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 29.06.2022 r. do godz. 

10:00. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ: 

1. Rozdział XVII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2022 r.  

do godz. 10:00.” 

2. Rozdział XVIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w 29.06.2022 r. o godzinie  10:30”. 

 

Ponadto dodano przedmiary w wersji edytowalnej, projekt techniczny branży technologii wraz  

z rysunkami na których dokonano drobnych korekt oraz dodano specyfikację techniczną ST-03.00 

Roboty elektryczne i AKPiA 

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące 

dla wszystkich uczestników postępowania i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu 

ofert. 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 

 

Z  poważaniem: 

  Z up. WÓJTA 

            (-) 

Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) 
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