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Nr postępowania: 2.DI.2021
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
Identyfikator postępowania: adbaa66a-016a-43be-8363-63564eebb1f8

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania nr 2.DI.2021, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Maniowach
Szanowni Państwo,
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres
przedmiotowy.
Pytanie 1
Wykonawca wnioskuje o dokonanie czynności w wymiarze wynikającym z przepisu Ustawy PZP, tj.
przesunięcie zakreślonego terminu z dnia 28.04.2021 r , na dzień 10.05.2021 r.
Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i
stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie.
Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych
podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również z uwagi na obecną
sytuację epidemiczną związaną z nią ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawców,
hurtowni związanych z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen, co
ma ogromne znaczenie na końcową wartość Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie
cen materiałowych, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły (tendencja zwyżkowa na robociznę i
materiał).
Ponadto Wykonawca wskazuje, iż dla tak znaczącego zakresowo i poważnego zadania
inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły się
liczne wątpliwości podlegające wyjaśnieniu Zamawiającego.
Wskazuję, iż Zamawiający winien zgodnie z dyspozycją art. 284 PZP wyjaśniać zgłoszone w terminie
wątpliwości Wykonawców niezwłocznie, lecz nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem
składania ofert, co w kontekście rozmiarów zamówienia objętego przetargiem, stopnia jego
skomplikowania oraz zakresu, priorytetowego charakteru i dofinansowania ze środków UE, a więc
woli wyboru przez Zamawiającego oferty kompleksowej ale i wypełniającej założenia budżetowe,
winno skłonić Zamawiającego do zapewnienia Wykonawcom realnej możliwości uwzględnienia w
ramach ofert wszystkich okoliczności mających na nie wpływ.
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Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom
rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na
wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być
niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego.
Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia
zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego
oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej
wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o
kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.
Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak
największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób
pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty
sensu stricte oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich
wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na
korzyść Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 23.04.2021 r. dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i
ogłoszenia przesuwając termin otwarcia ofert na 06.05.2021 r.
Pytanie 2
Wykonawca po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją na stronie Zamawiającego, stwierdza
brak możliwości otworzenia pliku pn.: Przedmiary. Ponadto prosimy o załączenie przedmiarów w
wersji edytowanej ath.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 16.04.2021 zamieścił na stronie prowadzonego postępowania przedmiary
robot w wersji edytowalnej
Pytanie 3
Wykonawca zamierzający ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego opisanego na wstępie,
w związku z panującą sytuacją pandemiczną i fakt że wiele osób przebywa na zwolnieniach
lekarskich lub jest objętych kwarantanną, co przekłada się na możliwość pozyskania ofert od
potencjalnych dostawców zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu
składania ofert do dnia 12.05.2021.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 23.04.2021 r. dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i
ogłoszenia przesuwając termin otwarcia ofert na 06.05.2021 r.
Pytanie 4
W związku z w/w postępowaniem wnosimy o zmianę zapisów SWZ dotyczących terminu składania
ofert przetargowych. Ze względu na szeroki zakres dokumentacji oraz chęć złożenia solidnej i
rzetelnej oferty cenowej wnosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 28.04.2021 r. na dzień
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12.05.2021 r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej - rynkowej
oferty cenowej i zapewni odpowiedni poziom konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 23.04.2021 r. dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i
ogłoszenia przesuwając termin otwarcia ofert na 06.05.2021 r.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ,
stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
Paweł Szuba
Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Prokurent Zarządu
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