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Wielichowo, dnia 02.02.2023 r. 

Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 

1. Prosimy o potwierdzenie, które informacje dotyczące ogrodzenia i bram ze Specyfikacji 

technicznej ST-01.14 str. 80-83 są właściwe:  

a) Wg pkt 2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:  

…..- ogrodzenie przemysłowe panelowe kratowe ocynkowane malowane proszkowo o wys.2,0m  

na cokole systemowym betonowym i słupkach systemowych.,  

- nowa brama wjazdowa 2-skrzydłowa i furtka otwierana automatycznie z domofonem  

sterowanym z dyspozytorni………  

b) Wg pkt 5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.  

 

….. Wysokość ogrodzenia :ok 170 cm (w zależności od systemu), górna krawędź bram 

zlokalizowana na wysokości ok. 170 cm  

Od strony ulicy Strzeleckiej w ogrodzeniu projektuje się 2 bramy: północną i południową.  

Zastosować bramy przesuwne……  

 

Prosimy o uszczegółowienie i informacje:  

1. Jaka jest faktyczna wysokość ogrodzenia?  

2. Czy ogrodzenie jest na cokole systemowym?  

3. Jaka jest ilość bram?  

4. Jakie bramy należy zastosować: czy bramy są przesuwne, czy dwuskrzydłowe?  
 
 



Odpowiedź: 

 

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej Tom III-1 

Architektura. 

 

Pytanie 2 

2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 Zamawiającego z dnia 25.01.2023 r. prosimy o informację 

czy Zamawiający usunie również osad z osadników Imhoffa?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że będzie usuwał osad z osadników Imhoffa zgodnie z procesem 

technologicznym.  

 

Pytanie 3 

3. Prosimy o wyjaśnienie dwóch sprzecznych odpowiedzi Zamawiającego :  

 

Odpowiedź 3 z dnia 27.01.2023 r. „Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca jest odpowiedzialny 

w okresie gwarancji za koszty części zamiennie i eksploatacyjnych”  

 

z kolei  

 

Odpowiedź nr 8 z dnia 25.01.2023 r., „Wykonawca pokrywa koszty materiałów 

eksploatacyjnych do czasu przekazania obiektu”.  

 

Wykonawca podkreśla, że koszt materiałów może być znaczący dlatego tak ważne jest, aby 

każdy z oferentów przyjął identyczne założenia i w konsekwencji nie doprowadzi np. do 

wyboru przez Zamawiającego niedoszacowanej oferty.  

 

Odpowiedź: 

 

Koszty materiałów szybkozużywających się oraz części zamiennych w okresie gwarancji, 

to jest od dnia przekazania obiektu Inwestorowi do Użytkowania, będzie ponosił 

Wykonawca jako gwarant (zgodnie z § 15 Umowy). 

 

 

Pytanie 4 

 

4. W związku z powyższymi pytaniami mającymi bezpośredni wpływ na cenę oferty, 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 

15.02.2023 r.  

 

W związku ze sporą ilością pytań i odpowiedzi otrzymanych od Zamawiającego oraz z uwagi 

na charakter postępowania jak również złożoność projektu oraz wymagania Zamawiającego w 

zakresie zawartości oferty, w ocenie Wykonawcy opracowanie kompletnej oferty zgodnej z 

wymogami Zamawiającego w tak krótkim czasie staje się znacząco utrudnione. Pod uwagę 

należy wziąć również fakt, iż Wykonawca zobligowany jest do pozyskania zaktualizowanych 



ofert od Podwykonawców spełniających przedstawione przez Zamawiającego wymogi, a mając 

na względzie zbliżający się okres ferii zimowych i ograniczone zasoby kadrowe wśród firm 

podwykonawczych, przez co kontakty z Podwykonawcami są w mocnym stopniu ograniczone, 

co w konsekwencji nie pozostaje bez wpływu na pozyskanie zaktualizowanych ofert w 

wyznaczonym dotychczas terminie.  

W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i 

przesunięcie terminu składania ofert na proponowany termin. Jesteśmy przekonani, że w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby i umożliwienia wszystkim Wykonawcom 

możliwości dokładnego oszacowania koszów oraz przygotowania konkurencyjnych ofert, 

otrzymacie Państwo rzetelną ofertę zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i technicznym, 

zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania przetargowego. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 
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