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               Brzeźnio, dn. 20.01.2015r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Wyjaśnienia do treści siwz 

Modyfikacja treści siwz 

Nz. R.271.1.2015        

Dotyczy:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Bronisławów 

– Etap II,  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela 

wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które 

wpłynęły do niego w dniach 15 i 19 stycznia 2015 roku. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio  informuje, że w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się zmian, które znajdują się 

poniżej.  

 

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego 

średnicy DN 1000, DN 1200, DN 1500 jako równoważne do studzienek 

betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne 

środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc 

nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki 

betonowe. 

Odpowiedź: 

Ogłoszone postępowanie jest kolejnym etapem realizacji zadania pod nazwą „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Brzeźnio i Bronisławów”. Zastosowane 

w poprzednim etapie materiały bazują na studzienkach betonowych dlatego też należy 

zastosować studzienki betonowe i utrzymanie ciągu budowy z podobnych materiałów. 
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2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowego 

monitoringu dla nowych pompowni czy też rozszerzenie już istniejącego? 

Jeżeli jest już monitoring to prosimy o szczegółowe dane na temat zastosowanego 

monitoringu i urządzeń w I etapie. 

Zgodnie z SIWZ pkt. 2.  opis przedmiotu zamówienia: 

- część I pkt. 3 – „wykonanie monitoringu przepompowni ze stacją operatorską na 

terenie oczyszczalni ścieków. Zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne  

z urządzeniami zastosowanymi w przepompowni wykonanej w etapie I” 

- część II pkt. 5 – Zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne  

z urządzeniami zastosowanymi w przepompowni wykonanej w etapie I”. 

 

Natomiast w projekcie etap II podetap 1 i 2 – jest opis: 

„System monitoringu: 

Stanowisko monitoringu zlokalizowane będzie na terenie oczyszczalni ścieków, 

1. stanowisko komputerowe z monitorem, oprogramowanie licencjonowane – 

system operacyjny Windows, Microsoft Office wraz ze skanerem 

antywirusowym 

2. dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz  

z licencją i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla każdej pompowni 

(licencja umożliwiająca rozbudowę systemu do 25 pompowni). 

3. dostawa routera telemetrycznego GSM/GPRS do stacji dyspozytorskiej”. 

 

 

Odpowiedź: 

Na obecną chwilę nie ma wykonanego monitoringu. W zakres zamówienia wchodzi 

wykonanie nowego monitoringu dla pompowni. Wykładnią dla wykonania 

monitoringu jest zapis zawarty w projekcie. 

 

 

3. W V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków ust. 1. pkt 2) lit. b) Uwaga dodaje się zdanie: 

„W przypadku, kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka części przedmiotu 

zamówienia wystarczającym jest jeśli wykaże spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu dla wszystkich tych części przedmiotu zamówienia w ramach 

jednego zadania lub też kilku zadań (w zależności od liczby części na które składa 

ofertę). 

 

4. W załączniku nr 6 do siwz - oświadczenie o osobach które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia dodaje się: 
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 osoba proponowana na stanowisko kierownika robót drogowych posiadająca uprawnienia 

budowlane nr …….. w specjalności ………………………w zakresie ………………………….., przynależy 

do Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewid. ………………………………., zgodnie  

z zaświadczeniem ważnym do dnia ………………………………, 

 

wzór załącznika nr 6 w załączeniu 

 

 

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:  

W zał. nr 12 do siwz „Zobowiązanie podmiotu ….” pod słowem „uwaga!” usuwa się 

zdanie: 

„Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. V 1.1) 

b,c,d SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że  

w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

oraz usuwa się zdanie: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów składa 

załącznik z informacją, że Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów. 

 

W zdaniu kolejnym w/w uwagi jest: 

„… o których mowa w pkt VI ust. 1 lit d) SIWZ dotyczące tych podmiotów” 

powinno być: 

„… o których mowa w pkt VI ust. 1 lit d) i e)  SIWZ dotyczące tych podmiotów” 

 

 

 

6. W załączniku nr 7 do siwz oświadczenie o podwykonawcach pod tabelą zamiast 

  powinna być „*” 

 

1. W IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest: 

 

„Nie otwierać przed 27 stycznia 2015 roku godz. 10.10  (wtorek)” 

 

powinno być: 

„Nie otwierać przed 28 stycznia 2015 roku godz. 10.10  (środa)” 
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2. W X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

powinno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

 

3. W XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

27 stycznia 2015  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

28 stycznia 2015  roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

 

 

                            Wójt Gminy 

                                                                                                 /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego  


