
RG.271.1.2022         Gorlice, 03.02.2022 r. 
 
Zamawiający: 
GMINA GORLICE 
ul. 11 listopada 2 
38-300 Gorlice 
            

WYJASNIENIE TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy zamówienia publicznego pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
gminy Gorlice poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
Pytanie 1: 
Umowa realizowana będzie do 30.06.2023r., tj. ponad rok. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację 
wynagrodzenia Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o określenie sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem sektorowym o wartości większej niż 130 000,00 zł, 
lecz niższej od progów unijnych określonych w art. 3 ustawy PZP – udzielanym w celu wykonywania 
działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 
 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z prośbą o podanie rzeczywistych ilości wodociągu dla zadania 4: 
- 125PE100 SDR 11RC – 3057,95+595,63 co daje rzeczywistą wartość 4103,58 (przyjęto 3467,38). 
Wyliczona wartość 4103,58 odpowiada ilości do wykonania w II etapie wg projektu 
 Prosimy o korektę zakresu prac w 4 zadaniu w rozbiciu na przekroje rur – rozbieżności w I i II etapie 
 
Odpowiedź: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia i wzór umowy zostały zmodyfikowana w tym zakresie. Przedmiar 
robót jest elementem pomocniczym, należy wycenić zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
 
Pytanie 3: 
Proszę o informację czy w przypadku konsorcjum wykonawca spełni warunek posiadania zdolności 
kredytowej w kwocie minimum 4 000 000,00 zł , w przypadku gdy obydwaj konsorcjanci łącznie mają 
zdolność 4.0000.000 , czy tez każdy musi mieć z osobna 
 
Odpowiedź: 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza 
łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej lub 
finansowej. Konsorcjanci mogą łącznie posiadać zdolność kredytową na minimum 4 000 000,00 zł. 
 
 
Pytanie 4: 
W SIWZ  Rozdział IVpkt. 3. Zadanie 3 ,,Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w miejscowości Ropica Polska – Rejon Gurbówka” widnieje zapis: 



- Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego DN20 wyposażona w zaworek 
zwrotny ¾˝ - 9 kpl . Natomiast w przedmiarze robót brak pozycji wskazującej na dostawę wodomierzy. 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wodomierzy, zaworów odcinających, antyskażeniowych, 
reduktorów  ciśnienia, oraz konsoli ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia tylko wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego 
DN20 wyposażonych w zaworek zwrotny ¾˝, bez pozostałej wymienionej w pytaniu armatury. 

 
Pytanie 5: 
W SIWZ Rozdział IVpkt. 4. Zadanie ,,Budowa wodociągu gminnego w sołectwie Bielanka, Etap II. 
widnieje zapis: 

- Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego DN20 wyposażona w zaworek 
zwrotny ¾˝ - 30 kpl. Natomiast w przedmiarze robót brak pozycji wskazującej na dostawę 
wodomierzy. 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wodomierzy, zaworów odcinających, antyskażeniowych, 
reduktorów  ciśnienia, oraz konsoli ? 

 
Odpowiedź: 
Jak w pytaniu 4. 
 
 
Pytanie 6: 
W SIWZ Rozdział IVpkt. 5. Zadanie 5 ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 
budynków w miejscowości Szymbark REJON: LABUTY, DÓŁ”  widnieje zapis: 

- Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego DN20 wyposażona w zaworek 
zwrotny ¾˝ - 61 kpl  

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wodomierzy, zaworów odcinających, antyskażeniowych, 
reduktorów  ciśnienia, oraz konsoli ? 

 
Odpowiedź: 
Jak w pytaniu 4. 
 
 
Pytanie 7: 
W SIWZ Rozdział IVpkt. 6. Zadanie 6 a) Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanego 
cmentarza wraz z obiektami na sieci i przyłączami w sołectwie Klęczany   widnieje zapis: 

- Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu elektronicznego DN20 wyposażona w zaworek 
zwrotny ¾˝ - 13 kpl.   

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wodomierzy, zaworów odcinających, antyskażeniowych, 
reduktorów  ciśnienia, oraz konsoli ? 

 
Odpowiedź: 
Jak w pytaniu 4. 
 
 
 
 



Pytanie 8: 
1W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 4 jest zapis odnośnie zakresu: 125 PE100 SDR 11 RC = 3 
507,95mb oraz bezwykopowo PE100 SDR 11 RC = 595,63mb. Łącznie 3467,38mb. Prosimy o korektę 
ilości, gdyż podana ilość łącznie nie jest sumą ilości składowych. 
 
Odpowiedź: 
Jak w pytaniu 2 
 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o wskazanie czy w ramach powyższego zamówienia będą pobierane opłaty za zajęcie pasa 
drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Jeśli tak, prosimy o załączenie 
aktualnych stawek. 
 
Odpowiedź: 
Naliczane będą opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Stawka wynosi  
5 zł brutto/m2/dzień. 
Nie będą pobierane opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ponieważ koszty te ponosi 
inwestor, a tym jest Gmina Gorlice. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru odbywać się będą na 
bieżąco bez konieczności utrzymywania przez wykonawcę otwartych wykopów na długich przęsłach 
od studni do studni. Odbiory zagęszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz z kamerowaniem 
sieci są wystarczającym elementem wskazującym na potwierdzenie ich poprawnego wykonania. 
Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na długich przęsłach powodują diametralny 
wzrost kosztów wykonania inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru będą odbywać się  
w miarę możliwości na bieżąco. 
 
Pytanie 11: 
W związku z tym, iż inwestycja realizowana jest na potrzeby Gminy Gorlice - prosimy o potwierdzenie, 
iż w ramach powyższego zadania nie będą pobierane opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia 
wykopów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że nie będą pobierane opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów. 
 
Pytanie 12: 
W związku z szerokim zakresem zamówienia, w celu dokonania rzetelnej wyceny zwracamy się z prośbą 
o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Wójt Gminy Gorlice 

/-/ Jan Przybylski 


