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Wierzawice, 01.04.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/03/01 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i 

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przychojec oraz Stare 

Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod numerem 525919-N-2019 w dniu 

18.03.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto- Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  
 

Pytanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu zdolności 

technicznej lub zawodowej – punkt 6.2.3 a). SIWZ. Zgodnie z tym kryterium, punktowane 

jest aby wykonawca wykonał budowę, przebudowę lub remont 1 SUW pracującej na wodach 

wgłębnych w technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej o wydajności układu co 

najmniej 20m3/h o wartości robót min. 1 000 000,00 zł brutto przy czym przedmiot 

zamówienia musiał obejmować co najmniej roboty budowlano-montażowe, montaż układu 

technologicznego który został zakończony rozruchem technologicznym, wykonany w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o wyrażenie zgody na 

zmianę zapisów kryterium zdolności technicznej lub zawodowej okresu wykonania z 5 lat na 

7 lat w celu dopuszczenia większej ilości wykonawców mogących uczestniczyć w przetargu. 

Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium oceny ofert- punkt6.2.3 b). SIWZ. 

Zgodnie z tym kryterium, punktowane jest aby wykonawca wykonał budowę, przebudowę 

lub remont sieci wodociągowej o długości min. 15 km, które został zakończone w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o wyrażenie zgody na 

zmianę zapisów kryterium zdolności technicznej lub zawodowej okresu wykonania z 5 lat na 

7 lat w celu dopuszczenia większej ilości wykonawców mogących uczestniczyć w przetargu. 

 

Odpowiedź nr 1  

 Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu „zdolności technicznej lub 

zawodowej” poprzez określenie warunków: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 
1. Wykonał budowę, przebudowę lub remont 1 stacji uzdatniania wody pracującej na 

wodach wgłębnych w technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej o wydajności 
układu co najmniej 20 m3/h , o wartości robót min 1 000 000 zł brutto przy czym 
przedmiot zamówienia musiał obejmować co najmniej roboty budowlano-montażowe, 
montaż układu technologicznego który został zakończony rozruchem technologicznym, 
wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty.  

2. Wykonał budowę, przebudowę lub remont sieci wodociągowej o długości min. 15 km 
które zostały zakończone w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

 

 

 


