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       Prószków, dnia 28 czerwca 2021 roku  

Zamawiający:  

Gmina Prószków 

ul. Opolska 17 

46-060 Prószków   

                                Wykonawcy w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania.:  BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU 

ZŁOTNIKI-PRÓSZKÓW OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW 

WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 104849 O UL. STRZELECKIEJ W 

ZŁOTNIKACH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 414, nr sprawy: RO.271.5.2021.ORM 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej: „PZP” w odpowiedzi na wnioski 

wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót, zakres sieci kanalizacji 

sanitarnej deszczowej obejmuje wykonanie: 

- kanałów z rur o śr. 150 mm w ilości 189,64 m (pozycja nr 62 przedmiaru robót)  

- kanałów z rur o śr. 300 mm w ilości 189,64 m (pozycja nr 63 przedmiaru robót)  

- kanałów z rur o śr. 400 mm w ilości 189,64 m (pozycja nr 64 przedmiaru robót)  

 

Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową, zakres sieci kanalizacji deszczowej obejmuje 

wykonanie:  

- kanałów z rur o śr. 300 mm w ilości 171,00 m 

- kanałów z rur o śr. 300 mm w ilości 476,00 m  

- kanałów z rur o śr. 400 mm w ilości 762,00 m  

Prosimy o wyjaśnienie, które ilości należy ująć w wycenie kanalizacji deszczowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Przy wycenie sieci kanalizacji deszczowej należy przyjąć następujący zakres prac będących do 

wykonania: 



- poz. Nr 62 przedmiaru robót ulega zmianie i wynosi 173,5 mb dla rur o śr. 150 mm; 

- poz. Nr 63 przedmiaru robót ulega zmianie i wynosi 476 mb dla rur o śr. 300 mm; 

- poz. Nr 64 przedmiaru robót ulega zmianie i wynosi 762 mb dla rur o śr. 400 mm. 

 

Pytanie nr 2 

1. Czyją własnością jest drewno z wycinki drzew? 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia, że drewno z wycinki Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Czyją własnością jest materiał z rozbiórki nawierzchni jezdni- destrukt asfaltowy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia, że materiał z rozbiórki nawierzchni jezdni – destrukt asfaltowy należy przekazać 

Zamawiającemu i złożyć na terenie działki nr 631/1 k. m. 6 obręb Prószków (ul. Parkowa). 

 

Pytanie nr 4 

Czy dopuszcza się zastosowanie rur PP w kanalizacji deszczowej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się stosowanie w kanalizacji deszczowej rur z PP po przedłożeniu 

stosownych atestów, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego powołanym przez 

Zamawiającego.   

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, w związku z udzieleniem wyjaśnień do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i koniecznością umożliwienia Wykonawcom zaznajomienia się z 

ich treścią, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób. 

1) Punkt 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  Specyfikacji Warunków Zamówienia uzyskuje brzmienie: 

„Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Wykonawca zostaje związany ofertą od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.”.  

2) Punkt 18 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, podpunkt 18.1 uzyskuje brzmienie: 



„18.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie miniPortal w terminie do 

dnia 1 lipca 2021 r. do godz. 11.00. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

OFERTA Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.” 

3) Punkt 19 OTWARCIE OFERT, podpunkt 19.1 uzyskuje brzmienie: 

„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie, ul. Opolska 17 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na platformie miniPortal i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania.” 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany 

stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy składaniu ofert w postępowaniu.  

 
 

      Z up. Burmistrza 

   Zastępca Burmistrza    

                  /-/ 

    Janusz Staszowski  

 

  

 

 

 


