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INFORMACJA
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH
I WROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Iwinach
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wprowadza zmiany
w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Proszę o zamieszczenie projektu umowy.
Odpowiedź: Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ.
Pytanie nr 2: Proszę o zamieszczenie sylwetki słupa i oprawy oświetleniowej lub o wskazanie ulicy w Iwinach
na której znajduje się oświetlenie wg którego wzoru należy wykonać oświetlenie na ulicy Polnej.
Odpowiedź: Rysunek słupa wraz z oprawą załączony jest do projektu wykonawczego branży elektrycznej.
Przykładowe słupy i oprawy zostały wykonane jako oświetlenie ulicy Tadeusza Kościuszki w Iwinach.
Pytanie nr 3: Prosimy o zamieszczenie przekrojów geologicznych.
Odpowiedź: Kompletna opinia geotechniczna stanowi załącznik do SWZ.
Pytanie nr 4: Proszę o wyjaśnienie następujących zapisów w SWZ, ponieważ Zamawiający prowadzi
równolegle osobne postępowanie Budowa II Etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach.:
"4.1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy
robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp:
1) Budowa II Etapu ul. Św. Krzyża w Siechnicach w zakresie budowy i przebudowy jezdni,
wykonania chodnika, zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia
drogowego, likwidacji kolizji, renowacji rowu melioracyjnego, remontu mostu i budowy kładki
dla pieszych. Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu
zamówienia - na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie
ryczałtowe, która podlegać będzie negocjacjom. (...)"
Proszę o korektę zapisów w SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi odrębne postępowanie na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.
„Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach”. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający będzie chciał mieć możliwość wyboru wykonawcy w trybie
z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.
Pytanie nr 5: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": brak
w opisie do projektu zestawienia tabelarycznego kolizji
Odpowiedź: Kolizje wyszczególnione zostały w punkcie 3 opisu technicznego z numeracją zgodną
z "Warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej".
Pytanie nr 6: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": brak
w opisie do projektu zakresu robót do wykonania
Odpowiedź: W opisie uwzględnione zostały prace do wykonania i podstawowe dane techniczne,
a szczegółowe zestawienia podano w przedmiarze robót.

Pytanie nr 7: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": występują
różnice w opisie kolizji między schematem a PZT - przykładowo kable 34, 37 mają różne długości trasy i linii
kablowych na obu rysunkach, a kabel 8 występuje na schemacie dwa razy a na PZT raz.
Odpowiedź: Linia kablowa nr 34 w warunkach usunięcia kolizji jest opisana:
"Linia kablowa nN typu YAKXS 4x240 relacji od stacji transformatorowej WRW3655 do złącza nr ZKWRW132227 typu ZK-6a+4P dz. nr 110/54 ul. Polna."
Opis na planie sytuacyjnym: "34). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 SM relacji od stacji transformatorowej
WRW3655 do złącza ZK-WRW132227 typu ZK-6a+4P dz. 110/54 ul. Polna - dł. trasy 100 m, dł. linii kablowej
112 m".
Na schemacie "34). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 - dł. trasy 42 m , dł. linii kablowej 50 m" oznaczono
odcinek pomiędzy złączami ZK-WRW132227 i ZK-WRW132073. Pozostały odcinek od złącza ZKWRW132073 do stacji WRW3655 oznaczony jest na schemacie symbolem 33)., ponieważ zastępuje
dotychczasowe zasilanie złącza ZK-WRW132073 ze słupa linii napowietrznej oznaczone tak, w warunkach
usunięcia kolizji.
Linia kablowa nr 37 - poprawny jest opis na schemacie: "37). Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x240 SM, 0,6/1 kV
- dł. trasy 62 m, dł. linii kablowej 78 m."
Linia kablowa opisana w warunkach usunięcia kolizji nr 8: "Linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 relacji od
złącza nr ZK-WRW132097 typu ZK-3a+1P dz. nr 100/32 do złącza nr ZK-WRW132098 typu ZK-3a+1P dz. nr
103/5 ul. Polna 34" została "przecięta" i obustronnie przyłączona w stacji transformatorowej WRW3655.
Schemat uwzględnia szczegóły, których nie da się uwidocznić na planie zagospodarowania terenu.
Pytanie nr 8: Uwagi do projektu "Przebudowa sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A": na
"Schemacie jednobiegunowym sieci kablowej nN" są informacje, że schematy projektowanych złączy są na
rysunku 2.3, brak tego rysunku w projekcie - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej
Odpowiedź: Uzupełniono dokumentację o rysunki 2.1, 2.2, i 2.3 dla projektu wykonawczego branży
elektroenergetycznej.
W związku z powyższym zaktualizowana i uzupełniona dokumentacja została umieszczona na stronie
internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl > bip > PRZETARGI > Postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice, jako:
- link: Dokumentacja projektowa_Aktualizacja 03.03.2021
- 400_sch_e_e1.dwg
- 400_sch_e_e1_2_1
- 400_sch_e_e1_2_2
- sch_02_20_2_3
Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 11.03.2021 r. na godz. 09:00, termin otwarcia
ofert na dzień 11.03.2021 r. na godz. 11:00 oraz termin związania z oferta do 08.04.2021 r. Pozostałe zapisy i
terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest
Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail:
zp@umsiechnice.pl.
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