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Zamawiający: 
Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29 
49-200 Grodków  

Grodków, 25 stycznia 2023 r. 
 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic”. 
 

Nr referencyjny: IGP.VI.271.2.2023 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 
poniżej odpowiedzi na udzielone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego, mianowicie: 

Pytanie nr 1: 
Proszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu VIII 2.2)a) dysponowaniu w trakcie realizacji 
zamówienia następującymi osobami:  
Z 
a) Kierownik budowy (1 osoba) – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie jako kierownik budowy, 
kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego zadania polegającego na 
budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 2000 
Na 
a) Kierownik budowy (1 osoba) – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub 
inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie 
lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 2000 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu, zatem pkt VIII 2.2a) IDW 
otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik budowy (1 osoba) – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor 
nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub 
przebudowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 2000 m”. 
 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej 
do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia 
w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie 
kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 
nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności 
wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji, 
ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., 
oraz że w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 
Odpowiedź 2: 
Zasady wynagrodzenia Wykonawcy określono w § 5 wzoru umowy - Część II SWZ. 
 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający posiada  aktualne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia niezbędne do 
realizacji zamówienia.  
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Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający udostępnił  Wykonawcom pełną dokumentację techniczną potrzebną do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
W przypadku konieczności dokonania zmiany, zastosowanie będzie miał  §11  wzoru umowy - 
Część II SWZ. 
 

Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne 
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający posiada prawo dysponowania  nieruchomością na cele budowlane. 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia  kolizji projektowanych urządzeń 
kanalizacyjnych  z niezinwentaryzowaną   lub  błędnie zinwentaryzowaną infrastrukturą 
podziemną, Zamawiający wystąpi do  właściciela /administratora  tych urządzeń o określenie 
warunków usunięcia kolizji z jednoczesnym zleceniem tych prac  właścicielowi/ 
administratorowi. 
W przypadku konieczności zlecenia w/w prac Wykonawcy, zastosowanie będzie miał  §11  
wzoru umowy - Część II SWZ. 
 

 W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w ramach udzielonych odpowiedzi, zmianie 

ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco: 

 nowy termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2023 r., o godz. 10:00 

 nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2023 r., o godz. 10:05 

 nowy termin związania ofertą: od dnia 8 lutego 2023 r.  do dnia 9 marca 2023 r. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków 
zamówienia i wiążą Wykonawców. 
 
Informację niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
prowadzonego postępowania   
w dniu 25.01.2023 r. 

        BURMISTRZ 

                  (-) 

                                                                                                     Marek Antoniewicz 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Iwona Kokowska - Paluch 
tel. 77 40 40 308 
e-mail: pm@grodkow.pl 
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