
Miedźno, dnia 21 sierpnia 2020 roku 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

„uPzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 24 lipca 2020 roku 

oraz z dnia 31 lipca 2020 roku wraz z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na 

podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona zmian  w SIWZ lub w załącznikach w zakresie wskazanym w 

odpowiedzi na pytanie. 

Pytania z 24 lipca 2010 roku. 

Pytanie nr 1 

 W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego” poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SIWZ, prosząc 

o udzielenie odpowiedzi i ewentualnie dokonanie zmian w SIWZ.  

 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego do pkt. 7.5. Umowy o PPP (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - 

Pytanie nr 6., że nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika Nr 2 do SIWZ w zakresie 7.4 (poprzednio 

7.5), a w szczególności Zamawiający nie wyrazi zgody na wykup wierzytelności w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia, natomiast pozostawia aktualne wymagania określone w pkt. 7.4. – wnosimy 

o jednoznaczną odpowiedź: Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 7.4 (wcześniej 7.5.) w Zał. Nr 

2 do SIWZ, w którym to "dopuszcza i niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności 

z Umowy, przysługujących Partnerowi Prywatnemu względem Podmiotu Publicznego, na Instytucję 

Finansującą pod następującymi warunkami (...)" .  

W związku z kilkoma zmianami Załącznika Nr 2 do SIWZ (m.in.:1.36, 15.1., 5.1, usunięcie 7.1) - 

wnosimy o publikację jednolitego Załącznika Nr 2 do SIWZ uwzględniającego wszystkie zmiany (po 

zmianach). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w  aktualnym pkt 7.4. określił warunki stosowania cesji z wynagrodzenia 

za Etap Robót, każdorazowo do kwot wymagalnych na bieżąco, zgodnie z Harmonogramem Spłaty 

Etapu Inwestycyjnego. 

Instytucja wykupu wierzytelności oznacza, że w chwili zawarcia Umowy o PPP oraz umowy 

bezpośredniej z Instytucja Finansującą Podmiot Publiczny uznałby  wierzytelność od razu wobec 

całego wynagrodzenia oraz uznał całość roszczenia za bezsporne. W ocenie Zamawiającego 



dopuszczenie takiej konstrukcji czyni Umowę o PPP podobną w skutkach do kredytu oraz klasyfikuje 

ją w długu publicznym na co Zamawiający nie wyrazi zgody.  

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ uchylony zostaje dotychczasowy 

pkt 30.11 ze względu na powielenie treści określonej w pkt 30.2. 

 

Pytania z dnia 31 lipca 2020 roku.  

 

Pytanie nr 1 

W związku z odpowiedzią na pytanie Nr 6 z dnia 21-07 zwracamy uwagę, że zakres jaki będzie 

wyceniany jest ponad 2 razy większy niż wynikający z wariantu III Audytu Efektywności. Mając na 

uwadze odpowiedź na pyt. Nr 8 z dnia 21-07 zwracamy się o potwierdzenie że WPF zawiera zadanie 

właśnie w takim rozszerzonym zakresie technicznym, jak również że koszty finansowania 

przedsięwzięcia odzwierciedlają aktualną sytuację na rynkach finansowych wywołaną stanem 

pandemicznym. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w  Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono  zadanie 

zakresie technicznym określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym   Załącznik 

nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy wraz z kosztami finansowania. 

 

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

    

Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku  złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dalej : „FSD”). 

Dofinansowanie dotyczyć ma nakładów inwestycyjnych na modernizację nawierzchni dróg oraz, co 

będzie dodatkowo oceniane w ramach naboru – nakładów na modernizację oświetlenia ulicznego 

oraz uzyskanie efektu energetycznego.  

Wytypowane we wniosku o dofinansowanie ulice w miejscowościach   Borowa (ulice: Główna 

656040S; ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 

656041S; Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad Okszą ( ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 

656057S; Cicha; Bór) oraz zmianę Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 

6)  objęte są zakresem Załącznika nr 3 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Biorąc pod uwagę, że w momencie planowanego rozstrzygnięcia postępowania pn.  „Budowa 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” zaprojektuj i wybuduj” w formule 

partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”).Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Zamawiający prawdopodobnie nie uzyska informacji czy pozyskał ww. dofinansowanie z FSD, 

w Załączniku nr 2  do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy o PPP wprowadza w pkt 30.3 dodatkową 

przesłankę zmiany umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym, polegającą na ograniczeniu zakresu 

przedsięwzięcia oraz zmniejszeniu wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny oraz Etap Utrzymania 

i Zarządzania, związany z ograniczeniem obowiązków Partnera Prywatnego.  

 



Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby cena oferty uwzględniała pełen zakres obowiązków 

z zakresu projektowania, robót budowlanych oraz utrzymania i zarządzenia w odniesieniu do 

obszaru realizacji projektu, określonego w załączniku do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ wprowadza 

dodatkowe, następujące zmiany:  

 

- po pkt 8 preambuły do Umowy wprowadza się pkt 9 w brzmieniu : 

„9. Podmiot Publiczny złożył w dniu 3 sierpnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych, o którym mowa w Ustawie z 23 października 2018 r. o Funduszu 

Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) modernizacji dróg lokalnych, między innymi w 

objętych zakresem Przedsięwzięcia w miejscowościach Borowa (ulice: Główna 656040S; 

ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 656041S; 

Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad Okszą (ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 656057S; Cicha; 

Bór)” 

 

- pkt 30.3. otrzymuje brzmienie:  

„30.3. Dopuszcza się zmianę zakresu Przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z zakresu określonego na 

Mapie Lokalizacji Przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do PFU Robót Budowlanych 

w miejscowości Borowa (ulice: Główna 656040S; ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; 

Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 656041S; Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad 

Okszą (ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 656057S; Cicha; Bór) oraz zmianę Wynagrodzenia Partnera 

Prywatnego, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6) Ustawy  PZP w przypadku pozyskania z Funduszu Dróg 

Samorządowych dofinansowania projektu modernizacji dróg lokalnych w Gminie Miedźno.” 

 

- pozostałe jednostki redakcyjne pkt 30 otrzymują numer o 1 (jeden wyższy) 

 

- pkt 30.10. otrzymuje brzmienie: 

„30.10. Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków Stron określonych w Umowie oraz 

Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania na Etapie Utrzymania i Zarządzania, o ile taka 

zmiana będzie korzystna dla Podmiotu Publicznego, jak również w przypadku ograniczenia  

zakresu Przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z zakresu określonego na Mapie Lokalizacji 

Przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do PFU Robót Budowlanych  w miejscowości Borowa 

(ulice: Główna 656040S; ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; Nadrzeczna; So snowa 

656040S; Dębowa 656041S; Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad Okszą (ulice: Brzozowa 

656056S; Leśna 656057S; Cicha; Bór przypadku pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych 

dofinansowania projektu modernizacji dróg lokalnych w Gminie Miedźno  

 

Ponadto Zamawiający przekazuje ujednolicony tekst umowy o PPP oraz załączników, uwzględniający 

zmiany wprowadzone w wyniku uwzględnienia uprzednio opublikowanych pytań do SIWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

został wydłużony do dnia 30 września 2020 roku do godziny 10.00, w związku z czym  Zamawiający 

informuje, że pkt 13.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 



„13.6.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej 

nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 

Miedźno z dopiskiem: oferta - wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pn. 

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ 

I WYBUDUJ” W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 30.09.2020 r. godz. 11.00. 

 

natomiast pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

ROZDZIAŁ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godziny 10.00 w pok 11 

(Biuro podawcze) Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno. 

14.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna). W przypadku utrzymania ogłoszonego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne 

otwarcie ofert może nastąpić on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed 

terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej  

www.bip.miedzno.akcessnet.net/” 

14.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską 

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego.  

14.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie- art. 84 ust. 

2 ustawy Pzp. 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

(-) Piotr Derejczyk  

            Wójt Gminy Miedźno 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

