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Gmina Lewin Brzeski 

       ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski  

 

BI.I.271.18.2021 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawa Pzp) 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  

z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice” 

 

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 
ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Wytyczne Urzędu Gminy: 
Dla dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni bitumicznej: odtworzenie: 
- podbudowa z kruszywa łamanego na szerokości wykopu, warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego na szerokości wykopu, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na całej 
szerokości jezdni po uprzednim sfrezowaniu pozostałej części. Na etapie projektu 
budowlanego wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Brzegu o zatwierdzenie takiego odtworzenia. 
Prosimy o przedstawienie warunków odtworzenia tych dróg, bo na etapie wyceny nie jesteśmy 
stroną, by takie warunki otrzymać z ZDP w Brzegu, a są one niezbędne do należytej i pełnej 
wyceny. W innym  przypadku wycena nie będzie należycie wykonana i potencjalny wykonawcy 
zostanie narażony na znaczne, dużo większe koszty. Na tym etapie Zamawiający powinien 
przedstawić takie warunki. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
1. naruszoną konstrukcję jezdni należy odtworzyć własnym staraniem i na własny koszt z 
zachowaniem poniższych warunków: 
- podsypka piaskowa gr. 10 cm na długości i szerokości prowadzonych robót, 
- podbudowa z kruszywa  łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu na długości 
i szerokości prowadzonych robot, 
- frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na grubość 4 cm na całej szerokości jezdni, 
- wykonanie warstwy bieżącej  grubości 6 cm na długości i szerokości prowadzonych robót, 
- wykonanie regulacji studni kanalizacji deszczowej  i innego uzbrojenia podziemnego jak 
zawory, wpusty itp., 
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na całej szerokości jezdni. 
2. w miejscu prowadzonych robót warstwę ścieralną należy ułożyć na całej długości  
i szerokości jezdni.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie rur PVC SN12 z wydłużonym kielichem  
zamiast łączonych na dwuzłączkę? Kielichowe łączenie rur redukuje o połowę ilość połączeń 



i uszczelek , co wpływa korzystnie na szczelność sieci. 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający dopuszcza alternatywnie ujęcie w ofercie i zastosowanie rur PVC SN12 z 
wydłużonym kielichem. Ponadto zamawiający wskazuje, iż wszystkie zastosowane rury 
powinny być wykonane jako lite. Niedopuszczalne  jest zastosowanie rur z rdzeniem 
spienionym.  
 
Pytanie 3: 
Czy zamawiający jest w stanie wskazać miejsce potencjalnego składowania mas ziemnych?  
Odpowiedź na pytanie 3: 
Nie.  
 
Pytanie 4: 
Czy zamawiający dopuszcza zakończenie przyłącza studnią fi425 przed granicą działki 
prywatnej w przypadku braku zgody właściciela na wejście na teren prywatny.  
Odpowiedź na pytanie 4: 
Tak.  
 
Pytanie 5: 
Czy zamawiający może udostępnić dokumentację geologiczną?  
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Postępowanie jest prowadzone w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, stąd całą dokumentację  winien przygotować wykonawca.  
 
Pytanie 6: 
Czy zamawiający nakłada obowiązek, aby każde przejście poprzeczne przez drogi (wykopem 
otwartym) było bezwzględnie  prowadzone w stalowych rurach ochronnych.  
Odpowiedź na pytanie 6: 
Tak.  
 

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:  

 

- w załączniku nr 9 do SWZ – wzór umowy dodaje się: 

 

a) w § 12 w ust. 1 pkt k) o treści:  

„za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 3, w wysokości 0,1  % 

całkowitego wynagrodzenia brutto należnego dla danego podwykonawcy przed zmianą za  

każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie określonym w umowie”. 

 

b) w § 15  ust. 2  o treści: 

„Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, która została zawarta na okres   

powyżej 12 miesięcy, w przypadku, gdy  ich wprowadzenie wywołane jest zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian 

mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas  

     w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może  

     ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  

godzinowej (dla roku 2023), ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 



2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu– wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

– zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. W opisanym  przypadku Wykonawca winien 

odnieść się do złożonej przez siebie oferty  oraz szczegółowo   uzasadnić wpływ zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy – 

wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, wpływu zmian na koszty 

wykonania pozostałej części Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. W opisanym przypadku Wykonawca winien odnieść się do 

złożonej oferty i  szczegółowo uzasadnić wpływ obciążeń składkami na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenia zdrowotne na wynagrodzenie ; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotyczących 

wykonawcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas to ,w zależności od faktu udowodnienia 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Opisane udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.” 

 

c) w § 15  ust. 3  o treści: 

„Dopuszcza się także  możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres 

powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji spełnienia niżej 

wymienionych wymagań: 

1) w przypadku zmiany średnich cen materiałów (min. 12 %) lub kosztów związanych  

z realizacją  zamówienia (min. 10%), rozumianej jako udokumentowany przez wykonawcę 

wzrost/obniżenie  odpowiednio cen i kosztów ( potwierdzony danymi statystycznymi GUS-u za 

poprzednie kwartały ) w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

Wykonawcy; 

2) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony  

 najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy  

 udokumentowanym wzroście cen materiałów i kosztów, o których mowa w pkt. 1) za      

ostatnie 4 kwartały;   

3) ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań 

Zamawiającego,  podjętych co najmniej po upływie 12 miesięcy oraz przy wykazaniu przez 

Zamawiającego obniżenia  cen materiałów i kosztów o których mowa w pkt 1) poddającymi się 

obiektywnej weryfikacji danymi GUS-u.” 

d) w § 15  ust. 4 o treści: 

„Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający  

 wynosi  3% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.” 

e) w § 15  ust. 5 o treści: 

„Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.” 



f) w § 15  ust. 6 o treści: 

„W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę 

umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku 

dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany.” 

g) w § 15  ust. 7 o treści: 

„Wniosek, o którym mowa w ust. 6, powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu 

a  w przypadku zmian cen materiałów i/lub kosztów związanych z realizacją zamówienia od 

opublikowania właściwych danych przez GUS.” 

h) w § 15  ust. 8 o treści: 

‘W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu 

poprzedzającym.’ 

i) w § 15  ust. 9 o treści: 

„Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi 

unijne.” 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami wykonawców dotyczących specyfikacji warunków  

zamówienia oraz modyfikacją załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, 

przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2021 r. do godz. 9:00.  

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

  

- Rozdział XI pkt 2 - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia 14 grudnia 2021.  

 

- Rozdział XIII pkt 11 – Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2021r. do godziny 9.00. 

- Rozdział XV pkt 2 – Otwarcie ofert złożonych do dnia 15.11.2021r. do godziny 9.00, nastąpi 

w dniu 15.11.2021r. r., o godzinie 10.00. 

 

  

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Pzp z uwagi na zmianę terminu składania ofert,  

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie  

ogłoszenia. 

 

 

  Burmistrz 

Artur Kotara  


