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Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych 

w Orzeszu przy ul. Gliwickiej”

I TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. poz. 907 z 2013r.)

udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia o treści: "Zapytanie ofertowe

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie:  „Budowa  kontenerowej  stacji  zlewnej

ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej”

OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  zgodnie  z  Art.22  ust.1  ustawy  prawo  zamówień
publicznych musi spełnić następujące warunki  dotyczące:

1)            posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie:

•        wykonał co najmniej 2 roboty w zakresie budowy fabrycznie nowej stacji zlewnej 
ścieków dowożonych z rozdrabniarką.

•        wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej o powierzchni min 400m2

Czy wykonawca może przedłożyć referencje producenta urządzenia na dostawę oraz montaż

co najmniej 2 nowych stacji zlewnych ścieków dowożonych z rozdrabniarką?"

Odpowiedź: Tak może z zachowaniem zapisów SIWZ tj. m.in:

a)  „VI  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU. (...)
6. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania  mu do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonaniu
zamówienia (zobowiązanie należy przedstawić w formie oryginału)”
lub
b)  „13.  W  przypadku  gdy  ofertę  składają  podmioty  wspólnie  ubiegające  się  o  udzielenie
zamówienia  np.  grupy  podmiotów  określanej  jako  konsorcjum,  przedsiębiorców  prowadzących
działalność  w  formie  spółki  cywilnej  są  zobowiązani  do  ustanowienia  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  i  składają  wraz  z  ofertą
pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie albo umowy spółki



cywilnej  lub  wyciągu  z  umowy spółki  cywilnej  w  zakresie  reprezentacji  spółki  (oryginał  lub
poświadczona za zgodność z oryginałem kopii poświadczonej przez wykonawcę).”
lub 
c) zapisów SIWZ dot. podwykonawców
chyba  że  wykonawca  jest  jednocześnie  producentem  stacji  zlewnych  ścieków  dowożonych  z
rozdrabniarką wówczas samodzielnie może udowodnić, że spełnia postawiony warunek

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie Art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych (tj. Dz U. Z 2013r. Poz 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w treści SIWZ rozdział V pkt 1 ppkt 2 tiret

pierwszy:

Było:

wykonał  co  najmniej  2  roboty  w  zakresie  budowy  fabrycznie  nowej  stacji  zlewnej  ścieków

dowożonych z rozdrabniarką.

Zmienia się na:

wykonał co najmniej  2  zadania polegające na dostawie i  montażu fabrycznie nowej stacji

zlewnej ścieków dowożonych z rozdrabniarką,

lub

wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu min. 2 fabrycznie nowych

stacji zlewnych ścieków dowożonych z rozdrabniarką.
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