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Do wiadomości  

wszystkich uczestników  

postępowania   

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 

dla realizowanego w formule „projektuj i buduj” Zadania Nr 7 pn. „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków Moczydłów” w projekcie pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

Góra Kalwaria” współfinansowanym w ramach programu POiŚ 2014-2020., do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych   

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:   

Pytanie nr 1 

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19, pro-

simy Zamawiającego o możliwość składania ofert drogą elektroniczną np. w formie zeskanowanych 

dokumentów przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w innej formie, niż określona w IDW. 

Pytanie nr 2 

Określony w części III OPZ punkt 1.2.2 zakres techniczny projektu obejmuje: 

a) Modernizację SUW, 

b) Budowę sieci kanalizacyjnej, 

c) Przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej, budowę kanalizacji deszczowej, 

d) Modernizację oczyszczalni ścieków 

Określony dalej w punkcie 5 termin realizacji zamówienia odnosi się wyłącznie do punktu d) 

modernizacji oczyszczalni ścieków i jest określony jako 31.10.2022r. 

Prosimy o podanie terminów realizacji dla pozostałych punktów zakresu technicznego oraz 

przewidywanego przez Zamawiającego okresu gwarancji i rękojmii. 
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Odpowiedź 

Przytoczony wykaz zadań opisuje cały zakres Projektu, natomiast zapytanie dotyczy wyłącznie wybo-

ru wykonawcy, który realizował będzie nadzór budowlany dla zadania „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków Moczydłów”. Opis wymagań zawarto w OPZ. 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z zapisem Część III OPZ punkt 11: 

Lista Kluczowych Specjalistów nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych specjali-

stów. 

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego do uzupełnienia składu o specjalistę nr 5 Za-

stępcę Kierownika Zespołu. Specjalista nr 1 i nr 5 będą łącznie spełniali wymagania określone w 

części I IDW. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję i utrzymuje zapisy IDW bez zmian. 

Pytanie nr 4 

Czy termin składania ofert na 09/06 ulegnie zmianie? 

Odpowiedź 

Zamawiający utrzymuje termin składania ofert. 
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