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Psary, dnia 15.02.2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 

Adres do korespondencji: 

Urząd Gminy w Psarach 

ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 

 

wg rozdzielnika 

 

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela 

wyjaśnień.  

 

Pytanie nr 1. 

W związku z koniecznością odtworzenie nawierzchni asfaltowych na całej długości  

i szerokości prowadzonych robót budowlano - montażowych, prosimy o udostępnienie 

warunków odtworzenia nawierzchni ul. Wiejskiej i Głównej wydanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie oraz warunki wydane przez Wójta Gminy Psary 

dla dróg gminnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia warunki odtworzenia nawierzchni wydanych 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie - załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik 

nr 3.  oraz wydane przez Wójta Gminy Psary - załącznik nr 4.  

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający posiada projekt na odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych na 

tym temacie. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 

pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci 

wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia 

oczyszczalni ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia rysunki dotyczące odtworzenia nawierzchni - załącznik nr 5  

i załącznik nr 6. 

 

Pytanie nr 3. 

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe), 

związane z remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowych powykonaniu komór przewiertowych, 

wykopów kontrolnych, dołów do montażu hydrantów i armatury na wodociągu oraz przyłączy 

domowych a w końcowej fazie inwestycji na sfrezowanie całości drogi i położenie warstwy ścieralnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wielkości należy uwzględnić zgodnie z aktualizacją przedmiaru - załącznik 

nr 7 i załącznik nr 8. 

 

Pytanie nr 4. 

Prosimy o załączenie schematów węzłów na projektowanym wodociągu i kanalizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia rysunki węzłów wodociągowych. Jednocześnie informuje, iż 

Zamawiający nie posiada schematów węzłów kanalizacyjnych - załącznik nr 9. 

 

Pytanie nr 5. 

Proszę o informację jaki zakres odtworzeń nawierzchni asfaltowych należy przyjąć do wyceny, gdyż 

zgodnie z opisem projektu warstwę ścieralną drogi powiatowej (z resza dróg gminnych też) należy 

odtworzyć w całej szerokości jezdni a w przedmiarach (woda) jest tylko 50 m2  

(w przedmiarach kanalizacja - brak) co na logikę nie odpowiada zakresowi robót wodociągowych. 

Odpowiedź: 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy odtworzyć zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy 

Drogi oraz poprawionym przedmiarem. W przedmiarze kanalizacji brak jest odtworzeń nawierzchni 

asfaltowych, ponieważ przebieg kanalizacji należy uwzględnić zgodnie z załączoną aktualizacją Planu 

Zagospodarowania Terenu. Ponadto wszystkie odgałęzienia zarówno kanalizacyjne jak i wodociągowe 

należy wykonać przewiertem lub przeciskiem - załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik 

nr 4, załącznik nr 7,  załącznik nr 8, załącznik nr 10. 

 

Pytanie nr 6. 

A. A). Ponad to brakuje profili wodociągowych dla odcinka W51 -W 123 w udostępnionej 

dokumentacji. 

B. Proszę o informację jaki zakres odtworzeń nawierzchni asfaltowych należy przyjąć do wyceny, 

gdyż zgodnie z opisem projektu warstwę ścieralną drogi powiatowej (z resza dróg gminnych też) 

należy odtworzyć w całej szerokości jezdni a w przedmiarach (woda) jest tylko 50 m2  

(w przedmiarach kanalizacja - brak) co na logikę nie odpowiada zakresowi robót 

wodociągowych.  

C. Proszę o załączenie warunków technicznych zarządców dróg, infrastruktury podziemnej itp.   
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Odpowiedź: 

A. Zamawiający informuje, że profil dotyczący odcinka sieci wodociągowej  W51-W123 uwzględniony 

jest w oddzielnym opracowaniu. W/w profil znajduje się w „Załączniki nr 5 do SWZ – Wodociąg – 

PROJ. BUD_przejście pod drogą GDDKiA – cz. rysunkowa – plik nr 3”. Odcinek ten jest oznaczony 

D6 – D20. 

B. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy odtworzyć zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy 

Drogi oraz poprawionym przedmiarem. W przedmiarze kanalizacji brak jest odtworzeń nawierzchni 

asfaltowych, ponieważ przebieg kanalizacji należy uwzględnić zgodnie z załączoną aktualizacją 

Planu Zagospodarowania Terenu. Ponadto wszystkie odgałęzienia zarówno kanalizacyjne jak  

i wodociągowe należy wykonać przewiertem lub przeciskiem - załącznik nr 1, załącznik nr 2, 

załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 7,  załącznik nr 8, załącznik nr 10. 

C. Zamawiający przekazuje warunki techniczne zarządców dróg, infrastruktury podziemnej – 

załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.   

 

Pytanie nr 7. 

W dokumentacji projektowej istnieje zapis: „ Odtworzenie nawierzchni wykonać na całej szerokości 

jezdni na długości prowadzonych robót”. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy chodzi o odtworzenie 

nawierzchni na całej szerokości jezdni na długości wykopu czy całej sieci? 

Odpowiedź: 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej przy budowie wodociągu należy odtworzyć zgodnie z warunkami 

technicznymi Zarządcy Drogi tj, na szerokości wykopu. W przedmiarze kanalizacji brak jest odtworzeń 

nawierzchni asfaltowych, ponieważ przebieg kanalizacji należy uwzględnić zgodnie z załączoną 

aktualizacją Planu Zagospodarowania Terenu. Ponadto wszystkie odgałęzienia zarówno kanalizacyjne 

jak i wodociągowe należy wykonać przewiertem lub przeciskiem - załącznik nr 1, załącznik nr 2, 

załącznik nr 3,  załącznik nr 4, załącznik nr 7,  załącznik nr 8, załącznik nr 10. 
 

Pytanie nr 8. 

W projekcie podkreślono, że „Prace w drogach miejskich należy wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi przez ich administratora.”, jednak warunki te nie zostały dołączone do postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączeniu udostępnia warunki odtworzenia nawierzchni wydanych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Będzinie oraz wydane przez Wójta Gminy Psary załącznik nr 1, załącznik nr 2, 

załącznik nr 3, załącznik nr 4.  

 

Pytanie nr 9. 

W przedmiarze dla „Budowa sieci wodociągowej ul. Wiejska Psary i Sarnów” podano, iż odtworzyć 

należy jedynie 50m2 nawierzchni asfaltowych. Wydaje się, że jest to zbyt mała wielkość nawet jeśli 

przyjmiemy odtworzenie jedynie komór przewiertowych. 

Odpowiedź: 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy odtworzyć zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy 

Drogi oraz poprawionym przedmiarem. W przedmiarze kanalizacji brak jest odtworzeń nawierzchni 
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asfaltowych, ponieważ przebieg kanalizacji należy uwzględnić zgodnie z załączoną aktualizacją Planu 

Zagospodarowania Terenu. Ponadto wszystkie odgałęzienia zarówno kanalizacyjne jak i wodociągowe 

należy wykonać przewiertem lub przeciskiem - załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3,  załącznik 

nr 4, załącznik nr 7,  załącznik nr 8, załącznik nr 10. 

 

Pytanie nr 10. 

W przedmiarze „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej  

w Gminie Psary” zaznaczono ze należy rozebrać 125,6 m2 nawierzchni bitumicznej, nie przewidziano 

jednak jej odtworzenia. 

Odpowiedź: 

W związku z aktualizacją Planu Zagospodarowania Terenu (w załączeniu załącznik nr 10) przebiegu 

sieci kanalizacyjnej, Zamawiający udostępnia aktualizację przedmiaru  załącznik nr 7, załącznik nr 8. 

 

Pytanie nr 11. 

Prosimy o sprecyzowanie czy roboty odtworzeniowe obejmują odtworzenie całej nawierzchni jezdni 

wzdłuż zaprojektowanej sieci, czy tylko w miejscach komór przewiertowych, Prosimy o dołączenie do 

postępowania stosownych Decyzji w sprawie odtworzenia nawierzchni. 

Odpowiedź: 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej przy budowie wodociągu należy odtworzyć zgodnie z warunkami 

technicznymi Zarządcy Drogi tj, na szerokości wykopu. W przedmiarze kanalizacji brak jest odtworzeń 

nawierzchni asfaltowych, ponieważ przebieg kanalizacji należy uwzględnić zgodnie z załączoną 

aktualizacją Planu Zagospodarowania Terenu. Ponadto wszystkie odgałęzienia zarówno kanalizacyjne 

jak i wodociągowe należy wykonać przewiertem lub przeciskiem - załącznik nr 1, załącznik nr 2, 

załącznik nr 3,  załącznik nr 4, załącznik nr 7,  załącznik nr 8, załącznik nr 10. 
 

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ  

w zakresie jak niżej. 

 

1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie  

            ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

        „ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy  

            zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/psary  ,  

            nie później niż do dnia  24.02.2022 r. do godziny 12:00. 

  

2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który 

przyjmuje brzmienie: 

           „ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu 25.03.2022 r. 

 

3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert”  

- zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

     „ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 24.02.2022 r. o godz. 12:30, 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/psary
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           w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy 

           zakupowej złożonych ofert. 

 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Nr 2022/BZP 00032706/01  

z dnia 2022-01-24 - załącznik nr 1 do odpowiedzi. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

 

Odpowiedź i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ  

i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

      Zatwierdzam 

Z upoważnienia Wójta 

 

     Marta Szymiec 

     Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Decyzja PZD sieć wodociągowa. 

2. Załącznik nr 2 - Decyzja PZD kanalizacja ciśnieniowa. 

3. Załącznik nr 3 - PZD wodociąg. 

4. Załącznik nr 4 - Decyzja Wójta Gminy Psary wodociąg. 

5. Załącznik nr 5 – Odtworzenie nawierzchni. 

6. Załącznik nr 6 – Odtworzenie nawierzchni. 

7. Załącznik nr 7 – Kanalizacja ciśnieniowa ul. Wiejska Psary, aktualizacja przedmiaru 11.02.2022r. 

8. Załącznik nr 8 - Psary ul. Wiejska - ul. Szkolna z dn. 10.02.2022r. - aktualizacja przedmiaru wodociąg. 

9. Załącznik nr 9 - Węzły na sieci wodociągowej. 

10. Załącznik nr 10 – Aktualizacja PZT - kan. san. 

11. Załącznik nr 11 - Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia. 

 

Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/psary  

2. aa 

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/psary

