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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
[ wszyscy ] 

 
Oznaczenie sprawy: RI.III.271.4.2021 
Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III” 
 
Szanowni Państwo, 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 
postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 
Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej o 
łącznej wartości brutto pojedynczego zamówienia co najmniej 1 500 000,00 PLN. Czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie 
kanalizacji deszczowej wraz z pompowniami, przebudowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu o łącznej 
wartości 7 114 558,97 PLN netto (do wglądu Zamawiającego załączamy referencje) i budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej o wartości 5 534 953,68 PLN brutto.? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej o 
łącznej wartości brutto pojedynczego zamówienia co najmniej 1 500 000,00 PLN. Czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 
podłączeń kanalizacji sanitarnej do zbiorczego systemu kanalizacyjnego o łącznej długości 31602 mb wraz 
z przydomowymi pompowniami ścieków (18 kpl.) o wartości 6 431 900,03 PLN netto i budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej o wartości 5 534 953,68 PLN brutto.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
 
Pytanie nr 3: 
Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że zakres robót zaznaczono na projekcie 
kolorem czerwonym i niebieskim. Do oferty Zamawiający wymaga załączenia kosztorysów. Czy przedmiar 
robót obejmuje przedmiotowe zamówienie i ilości w przedmiarze pokrywają się z zaznaczonymi kolorem 
kanałami.   

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Przedmiary robót obejmują przedmiotowe zamówienie. Ilości podane w przedmiarze robót „A 
Przedmiar etap III” pokrywają się z zaznaczonymi kolorem kanałami. Ten przedmiar robót obejmuje 
także wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na działkach o nr ew. 521, 525/1, 529, 535/3, 535/1, 543. 
Projekt tego przyłącza stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
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Pytanie nr 4: 
Proszę o podanie dokładnej ilości pompowni sieciowych oraz przydomowych, które należy wycenić w 
ramach przetargu. Z przedmiaru robót można wnioskować, że pompownie sieciowe są realizowane w ramach 
zadania A, C oraz F, w każdym po 1 szt., zaś pompownie przydomowe w zadaniu A (27 szt.) oraz D (1 szt.), 
natomiast w Opisie technicznym jest wzmianka o 3 pompowniach sieciowych oraz 161 szt. przydomowych. 
Która ilość jest poprawna? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Poprawne są ilości podane w przedmiarach robót.  
Zakres robót zadania A do wykonania w tym etapie pokazano w formie graficznej w pliku „A - Zakres 
robót”. Zakres zaznaczono kolorem czerwonym i niebieskim. Pozostała część z tego projektu została 
wykonania w etapie I i II.  
Potwierdzamy, pompownie sieciowe są realizowane w ramach zadania A, C oraz F, w każdym po 1 
szt., zaś pompownie przydomowe w zadaniu A (27 szt.) oraz D (1 szt.), 
 
Pytanie nr 5: 
Proszę o podanie średnicy oraz wysokości zbiorników pompowni głównych jak również dokładnych 
punktów pracy pomp (Q i H) w poszczególnych pompowniach, ponieważ informacje zawarte w Projekcie 
budowlanym są skrajnie różne od podanych w Specyfikacji technicznej. Takie rozbieżności powodują 
niemożliwość rzetelnej wyceny tematu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zał. 8.1. Zadanie A Projekt budowlany Kłyżów – w załączeniu karta doboru dla pompowni P2. 
Zał.  8.3 Zadanie C Zagórska i Konopnickiej - dokładne parametry pomp i zbiornika znajdują się w 
projekcie budowlanym – str. 7 i 8. 
Zał.  8.6 Zadanie F  Mickiewicza II - dokładne parametry pomp i zbiornika znajdują się w projekcie 
budowlanym – str. 7 i 8. 
 
Jednocześnie Zamawiający poprawia zapisy § 14 ust 1 załącznika nr 7. Prawidłowy załącznik nr 7 
„Istotne postanowienia umowy” stanowi integralny element niniejszych odpowiedzi oraz SWZ. 

 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

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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