Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28 września 2022 r.

Or.271.42.6.2022

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania
Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących
postępowania pn: Budowa dwóch publicznych dróg gminnych klasy L w rejonie ul. Jana
Samsonowicza i Antoniego Hedy PS "Szary" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2022 r.
pod numerem 2022/BZP 00343903/01 oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp wprowadza zmiany
do specyfikacji warunków zamówienia.

Treść pytań Wykonawców i Odpowiedzi zamawiającego.
Pytanie
W odpowiedzi na pytanie nr 12 (odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ z dnia 23 września
2022 r.) Zamawiający poinformował, że wodociąg na odcinku B-C-C’ nie jest przedmiotem
zamówienia. Prosimy o potwierdzenie w/w informacji, gdyż wodociąg ten ujęty jest w przedmiarach
robót.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie nr 12 oraz 16 (pismo z dnia 23 września 2022 r. znak: Or.271.42.4.2022)
zamawiający błędnie zapisał w zdaniu trzecim, że:
„…budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej na odcinkach B-C-C’ – (odcinek I) i F-G-B i H-G
w ciągu dróg okalających tereny inwestycyjne. (odcinek II ) nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania”.
Zamawiający zmienia zapis uprzednio udzielonej odpowiedzi na następujący:
Opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której została wydana prawomocna decyzja
ZRID obejmuje przebudowę sieci wodociągowej na odcinku A-B-C-E, (tj. w ciągu drogi łączącej ulicę
Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. Szarego oraz na odcinku wzdłuż ulicy Antoniego Hedy
ps. Szarego) oraz modernizację kanalizacji sanitarnej na odcinku A-B. Jak również budowę

wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej na odcinkach F-G-B i H-G w ciągu dróg okalających tereny
inwestycyjne. (odcinek II ) i na odcinku B-C-C’(odcinek I).
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest między innymi przebudowa sieci wodociągowej
na odcinku A-B-C-E, oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na odcinku A-B. Załączone przedmiary
dotyczą jedynie ww. zakresu, niemniej jednak są tylko elementem pomocniczym
do wyceny i sporządzenia oferty oraz opracowania kosztorysu ofertowego.
Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej na odcinkach B-C-C’ – (odcinek I), budowa
wodociągu na odcinku C-C’ oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg
okalających tereny inwestycyjne F-G-B i H-G (odcinek II) nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania.

Informacja o zmianie terminów.
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, zamawiający przedłuża
termin składania ofert do dnia 5 października 2022 r. godz. 1000.
Zmianie ulegają również:
− termin otwarcia ofert: na dzień 5 października 2022 r. godz. 1100,
− termin związania ofertą: do dnia 3 listopada 2022 r.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
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