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Częstochowa, dnia 22 maja 2017 roku 
WT.2370.9.5.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.9.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Wykonanie 
wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 19 maja 2017 roku wpłynął wniosek  
o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  
w postępowaniu nr WT.2370.9.2017, pn. „ Wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na terenie poligonu 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych 
modyfikacji SIWZ:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. 2. Opis przedmiotu zamówienie stanowi: 

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robót 
wykonawca zobowiązany jest do przekazania(…)dla 
sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów 
zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami 
i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem 
współrzędnych GPS),protokoły zgrzewania (karty 
zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący 
książkę zgrzewów ze schematem poglądowym 
wykonanej sieci wodociągowej 
 

 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 
zgrzewów elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu 
GPS? Czy dopuszcza równoważny w tym zakresie 
pomiar każdego złącza elektrooporowego przez 
uprawnionego geodetę zapisany na  mapie/szkicu 
wraz z współrzędnymi? 

Zamawiająca wyraża zgodę na wykonanie zgrzewów 
elektrooporowych zgrzewarką bez zapisu GPS a 
następnie na dokonanie pomiaru każdego złącza 
elektrooporowego przez uprawnionego geodetę oraz 
zapisanie na  mapie/szkicu współrzędnych zgrzewów. 
 
W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz  
w przytoczonym zakresie w następujący sposób. 
 
W załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
zapis otreści: 
„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów 
zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami 
i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem 
współrzędnych GPS), protokoły zgrzewania (karty 
zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący 
książkę zgrzewów ze schematem poglądowym 
wykonanej sieci wodociągowej” 
 
Otrzymuje brzmienie: 
„dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów 
zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami 
i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem 
współrzędnych GPS lub zgrzewarką bez zapisu GPS z 
dokonanymi pomiarami każdego złącza 
elektrooporowego przez uprawnionego geodetę z 
naniesionym zapisem na  mapie/szkicu 
współrzędnych zgrzewów ), protokoły zgrzewania 
(karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy 
łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym 
wykonanej sieci wodociągowej”  

2
  

Czy określony, maksymalny termin realizacji robót 
(28 dni kalendarzowych) dotyczy fizycznego 
wykonania robót w terenie wraz dostarczeniem 
dokumentacji odbiorowej określonej w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia i SIWZ, czy też dotyczy 
jedynie fizycznego zakończenia prac w terenie? 

Określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin 
realizacji zamówienia dotyczy zarówno wykonania 
robót wraz z dostarczeniem wymaganej w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do 
siwz dokumentacji odbiorowej. 
W świetle otrzymanych zapytań Zamawiająca 
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modyfikuje zapisy siwz w zakresie maksymalnego 
wymaganego terminu realizacji zamówienia poprzez 
wydłużenie go do 90 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy.  
     W związku z powyższym modyfikuje się zapisy 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w następujący sposób: 
 
Pkt. 7 siwz otrzymuje brzmienie: 
„Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium 
oceny ofert. Zamawiająca określa maksymalny termin 
realizacji robót od dnia podpisania umowy: 90 dni 
kalendarzowych.” 
 
Pkt. 18.1. w zakresie kryteriów oceny ofert,  
tabela pozycja 3 otrzymuje brzmienie: 
3 

Termin 
realizacji 
zamówieni
a (KCzr) 

30% 

Należy podać w dniach 
liczonych od dnia 
podpisania umowy. 
Maksymalny okres 
realizacji zamówienia to 
90 dni od dnia podpisania 
umowy.  

 
 Pkt. 18.2.3. „Tabela określająca sposób przyznania 
młych punktów” otrzymuje brzmienie: 

Termin realizacji w 
dniach od podpisania 

umowy 
Liczba małych punktów 

75-90 0 mpkt. 
61-75 10 mpkt. 
46-60 35 mpkt. 
31-45 65 mpkt. 
16-30 80 mpkt. 

15 lub mniej 100 mpkt. 
  
W załączniku nr 0 „Formuarz ofertowy” pkt. 4 
otrzymuje brzmienie: 
„Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym 
terminie …… dni od podpisania umowy – kryterium 
oceniane (maksymalny okres realizacji zamówienia to 
90 dni od dnia podpisania umowy).” 

  Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający 
ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, 
jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) upublicznia 
poprawiony Załącznik nr 0 ,,Formularz ofertowy”. 

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, ulega zmianie termin składania oraz 
otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 31.05.2015 r. godz. 9:30. 
 Termin otwarcia ofert: 31.05.2015 r. godz. 10:00. 

KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

/-/ 
mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 

Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
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- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 
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