
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

—CMINA
Ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy 

tel. 52 39-69-302. fax 52 39-69-303 
NIP 555-19-21-230, Regon 092351251

Brusy, 2020-07-16

Nr ZP.271.13.2020

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: realizacji zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - 
wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i 
sanitarną w ulicy Kalwaryjnej”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na 
skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur 
PVC-U litych, jednorodnych o sztywności SN 12 kN/m2 o średnicy 315 mm produkowanych 
zgodnie z Krajowa Oceną Techniczną, a do budowy przyłączy (przykanalików) kanalizacji 
sanitarnej należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN- 
EN 1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34 o średnicy 160 mm, które:

• muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest 
na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V 
klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto 
uszczelki są olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. co gwarantuje zastosowanie 
rur w każdych warunkach gruntowych

• powinny posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 
techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV.

• powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość układania w obszarze 
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. a także powinny 
(dla rur SN 12) posiadać cechowane znakiem kryształu lodu co oznacza, że mogą być 
układane w temperaturach poniżej - 10°C wg PN-EN 1411.

• Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U.
• powinny być produkowane wg ATV-DVWK-A 127 co umożliwia do stosowania w klasie 

obciążeń do SLW60 (60 ton).
• (Dla SN12) powinny posiadać szczelność na ciśnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.
• muszą być odporne na płukanie wodą w teście stacjonarnym na ciśnienie 22 MPa (220 bar), 

natomiast kształtki wtryskowe na ciśnienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4- 
35-01:2008 ?
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Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do budowy kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej rur z PP-B o klasie sztywności SN 12 kN/m2 zgodnie z Krajową Oceną 
Techniczną, o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy wewnętrznej DN/II). z 
wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korygowaną) ścianką zewnętrzną o profilu 
trapezowym, tzw. typ B. o średnicach 300. 400. 500. 600 mm. które:

• muszą być odporne na ścieranie w badaniu przy użyciu znormalizowanego żwiru wg 
PN-EN 295-3:2012 po 200 tyś. cykli - max ubytek ścianki wewnętrznej 0.061 mm. 
Parametr ścieralności musi być wykonany wg Normy z PN-EN 295-3:2012 i 
potwierdzony przez niezależny Instytut, natomiast chropowatość ścianki 
wewnętrznej (k) musi być na poziomic 1.70 pm i również musi być potwierdzona 
badaniem przez niezależny Instytut.

• muszą posiadać długotrwale badania sztywności obwodowej dokumentujące wzrost 
sztywności, wykonane przez niezależne laboratorium.

• powinny posiadać dlugoczasowe (minimum 1 rok) badania odporności na ciśnienie 
0.3 bar i temp. +95°C potwierdzające 100 letnią trwałość rur.

• powinny posiadać minimum 20 letnie badanie elastyczności obwodowej wykonanej 
zgodnie z normą PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugięciu rury w temperaturze 
pokojowej potwierdzające 50 letnią trwałość rur.

• muszą posiadać dlugoczasowe (minimum 2 lata) badania współczynnika pełzania 
wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 9967:2016 potwierdzające 100 letnią 
trwałość rur

• muszą posiadać cechowane znakiem kryształu lodu C co oznacza, że mogą być 
stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 
10°C wg PN-EN 1411?

Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studzienek kanalizacyjnych o średnicy 
425 , która powinna składać się z następujących elementów:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425 mm przelotowe i zbiorcze o 
średnicach króćców od DN 200 mm

2. rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej min. 425 mm i sztywności obwodowej SN 
>4 kN/m2

3. uszczelka z SBI< lub EPDM (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą 
teleskopową

4. rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U SN8 kN/m2 o średnicy 400 mm
5. zwieńczenie teleskopowe z pokrywą (dla kanalizacji sanitarnej) lub kratką ściekową (dla 

kanalizacji deszczowej) wykonaną z żeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124.
6. Stożek tworzywowy pod teleskop klasy D.
O właściwościach:
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• Średnia odporność na abrazję wg testu Darmstadt musi wynosić 0,2 mm w ciągu 50 lat.
• Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy 

doprowadzone pod kątem 45° lub 90°.
• Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stale zamontowana 

w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki 
±7.5 stopnia i w przypadku złączki kulowej ± 15 stopni.

• Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, 
posiadać głębokość posadowienia 6.0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 
5m.

• Studzienki muszą posiadać wewnętrzny spadek 2% co w połączeniu z gładką 
powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.

• Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz 
ISO/TR 7620.

• Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277?
Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studzienek kanalizacyjnych o średnicy 
630 , która powinna składać się z następujących elementów:

1. Podstawa studni (kinety o średnicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców 
DN 160 mm, DN 200 mm, DN 315 mm, DN 400 mm
2. Rura trzonowa dwuścienna z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm o sztywności SN >8 

kN/m2
3. Uszczelka elastomerowa SBR
4. Teleskop PP-B DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego
5. Właz żeliwny D 400 o średnicy 600 mm.
6. Pierścień betonowy
O właściwościach:
• Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy 

doprowadzone pod kątem 45° lub 90°.
• Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana 

w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki 
±7,5 stopnia i w przypadku złączki kulowej ± 15 stopni.

• Podstawa kinety powinna być odporna na uderzenie w temp. -10±2°C, zgodnie z PN- 
EN 12061 oraz posiadać cechowane znakiem kryształu lodu

• Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, 
posiadać głębokość posadowienia 6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 
5m.

• Studzienki posiadają podwójne dno.
• Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz 

ISO/TR 7620 .
• Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277 ?

Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKI EGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do budowy sieci i przyłączy 
wodociągowych rury o średnicy dni60 mm w szeregu SDR 17 PN 10 (dla sieci) oraz o 
średnicy dn40 SDR 11 PN 16 (dla przyłączy) wzmocnione wykonane z polietylenu PE 
100RC (RC - Crack Rcsistance), materiału o bardzo wysokiej odporno ci na powolny wzrost 
pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową - zewnętrzna 
warstwa

ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z PE 100RC.
Średnice zewnętrzne rur muszą by zgodne z norm PN-EN 12201-2 i umożliwiać 
bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomoc kształtek elcktrooporowych oraz 
segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.
Rury muszą posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL 
Ingenicurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność 
z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 oraz dopuszczenie 
do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej. bez 
stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobat Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 
Dwuścienna rura ciśnieniowa wykonana z polietylenu PE100RC z warstwą zewnętrzną, 
gładką PE 100RC. powinna by odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test. Fuli Notch 
Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Rury powinny posiada aprobat techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy 
sieci ciśnieniowych wodociągowych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej. 
bez stosowania podsypki i obsypki. ?
Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji 
projektow ej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli 
występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
Odp. Nie.

7. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? 
Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
Odp. Nic.

8. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Odp. Przygotowanie i zatw ierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót jest obow iązkiem Wykonawcy.

9. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to 
w jakiej ilości.
Odp. Szczegółowy zakres robót ziemnych został określony w' dokumentacji 
projektowej, a warunki gruntowe przedstawione w opinii geotechnicznej.

10. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w 
jakiej ilości i technologii?

Odp. Zgodnie z opinią geotechniczną „w dokumentowanym podłożu, podczas 
prowadzonych badań (24.10.2019 r.) nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Stan ten odnosi się do okresu badań. Nic wyklucza się, że po w iosennych roztopach 
pokrywy śnieżnej lub długotrwałych i jednostajnych opadach deszczu, mogą pojawić
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się sączenia w obrębie gruntów spoistych o zróżnicowanej intensywności.” 
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopu należy je wykonać 
wg technologii Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonej przez Inspektora 
n a dzo r u i n w es to r s ki ego.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odp. Potwierdzam.

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni! Wykonawcom całą dokumentacje 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 
dokumentacja odzwierciedla stan taktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 
zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nic 
obciąża Wykonawcy.
Odp. Potwierdzani.

13. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej 
czy powiatowej?
Odp. Trasa niniejszej inwestycji będzie przebiegała na drogach powiatowych, oraz 
terenie i obszarze kolejowym.

14. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 
przewieźć materiały z rozbiórki.
Odp. Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego wykorzystania należy 
po uzgodnieniu z Zamawiającym przewieźć w miejsce wskazane na odległość ok. 5 km 
od terenu inwestycji. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odp. Potwierdzam.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niczinwentaryzowane lub błędnic 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp. Przypadki w jakich dopuszcza się zmianę terminu i wynagrodzenia przewidziane 
są w § 13 ust. 2 i 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

17. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych 
w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, 
a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nic obejmuje zaś kosztów 
niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z
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błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
gruntowo-geologicznych. archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 
błędnic zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp.. oraz żc w przypadku 
konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. 
..Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nic można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, 
o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznic rozmiaru prac ujętych w 
dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 
zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 
Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 
lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 
PZP w związku z art.58 § 1 K.C. jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 
w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nic stanowią bowiem 
przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Odp. Przypadki w jakich dopuszcza się zmianę terminu i wynagrodzenia przewidziane 
są w § 13 ust. 2 i 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

18. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma 
jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
Odp. Przedmiar stanowi materia! pomocniczy przy przygotowywaniu oferty.

19. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 
Wykonawcy.
Odp. Potwierdzam.

20. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metoda bezwykopową? 
Odp. Przedmiot umowy należy wykonać metodami określonymi w Dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

21. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną 
sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19. która znacznie opóźnia i wydłuża czas 
oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów i robót odtworzeń i owych) zwracamy się 
z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03.08.2020 r. co pozwoli 
Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.07.2020 r. do godziny 
12°”.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy. Zamawiający zmienia treści 
SIWZ w następujący sposób:
1. Zmienia się Załącznik Wr / do SIU Z FORMULARZ OFERTY, który otrzymuje brzmienie jak 

Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.
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2. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie;
..Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczowy i sanitarny 
h’ ulicy Kalwaryjnej”

Nie otwierać przed 24.07.2020 r. godz. 12—

3. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 12°° w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 łipca 2020 r. o godz. 121’ w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1. 89-632 Brusy, pok. Nr 7.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie/’

4. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiajycy będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz Z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi 
nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiajycy wskazuje kryteria oceny ofert m 
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego otrzymuje brzmienie:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium ..Cena" wynosi 60.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

cena najniższa
A = --------------------------x 100x 60%

cena oferty badanej

Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).
B — Doświadczenie Kierownika budowy na robotach budowlanych sanitarnych 
polegających na budowie lub przebudow ie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - 
40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium ..Doświadczenie Kierownika 
budowy na robotach budowlanych sanitarnych polegających na budowie 
lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej" wynosi 40.
Gdy Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy branży sanitarnej wskazany w ofercie 
posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy 
lub kierow nika robót na:

> jednym zadaniu dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 0 punktów
dwóch zadaniach dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 20 punktów
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> trzech lub więcej zadaniach dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie 
lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 40 punktów
Ocena łączna X= A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznic najwyższa liczbę 
punktów."

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążącc. stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 24 łipca 2020 r. do godz. 12l)(>.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY - ZMIENIONY
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Załącznik Nr 1

................................... dnia..........................
Miejscowość/data.

pieczątka 11 'ykonaucy

Zamawiający 
Gmina Brusy reprezentowana przez Burmistrza Brus

OFERTA 

na realizację zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 11.

Środowisko. Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „Rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej na kanalizację deszczowy i sanitarny h’ ulicy Kalwaryjnej””

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z: 
> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
> opisem przedmiotu zamówienia, 
> istotnymi warunkami umowy.
> innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia, 

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................

Adres Wykonawcy:......................................................................................................................

Telefon:........................................................................................................................................

Fax:................................................................................................................................................

e-mail:.............................................................................................................................................

NIP:..............................................................................................................................................

REGON:.......................................................................................................................................

Nr konta bankowego....................................................................................................................

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego 

informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:
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1. Cena:

netto: ......................... zl

VAT:............................. zl

brutto: ............................ zl

2. Doświadczenie Kierownika budowy na robotach budowlanych sanitarnych polegających 
na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej:

Imię i nazwisko 
Kierownika budowy Przedmiot kierowania budową lub robotami

.............. .................... ...........

3. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom * (niepotrzebne skreślić)'.

Zakres powierzonych prac Firma Pod wykonawcy

5. Oświadczam, że zapoznalcm(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 
celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1' wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Na niniejszą ofertę składa się........... kolejno ponumerowanych stron.

podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela t-H) Wykonawcy

"rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95 46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE E I 19 z 04.05.2016. str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

IYykaz załączników:
1.............................................................................
o
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