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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 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o min. 7 miesięcy. Obecnie wyznaczony 

termin, tj. 16.12.2022 r. jest terminem nierealnym do dotrzymania, m.in. ze względu na oferowane przez 

dostawców terminy dostaw urządzeń. Dodatkowo, przy zachowaniu terminów zgodnie z PZP, 

najwcześniejsze wejście wykonawcy na budowę będzie możliwe dopiero ok. połowy lipca, co daje  

5 miesięcy na wykonanie całości robót, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realnie patrząc, 

wymagane jest wykonanie wszystkich robót budowlanych, technologicznych, sieciowych, przeprowadzenie 

rozruchu w ciągu 4 miesięcy, co jest niemożliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę zakres, w związku  

z tym wnosimy jak na wstępie.   

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ob. nr 7 i nr 8 w technologii monolitycznej, wylewanych na 

budowie. 
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ODPOWIEDŹ: Z uwagi na krótki okres czasu do wykonania inwestycji Zamawiający podjął decyzję  

o zastosowaniu prefabrykowanych obiektów nr 7 i 8 w celu skrócenia czasu wykonania inwestycji. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w obiektów w technologii monolitycznej pod warunkiem 

dotrzymania terminu wykonania wszystkich prac do 16.12.2022 roku z tym, że wszelkie koszty tej zmiany 

które trzeba będzie wykonać i nanieść w opracowanej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem 

dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania obiektów nr 7 i 8 ponosi Firma która wprowadza  

tą zmianę.  

 
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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