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Reguły,12 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.22.2019 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 5-11.04.2019 r. wpłynęły wnioski 

wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie” (nr ogłoszenia BZP: 532982-N-

2019, nr sprawy: ZP.271.2.22.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina 

Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt 9.1 b, jeśli Wykonawca wykonał nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci kanalizacji 

ciśnieniowej/tłocznej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do badania doświadczenia 

wykonawców. Zamawiający oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonuje na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w trakcie czynności badania i oceny ofert po ich 

złożeniu. 

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie treści warunku udziału w postępowaniu określonego 

w pkt 9.1.b) 1) SIWZ. Treść zmiany w części pisma „INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ”. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z treścią SIWZ wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty polegające na 

budowie sieci wodociągowej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m. 

 

1) Posiadamy referencje obejmujące zakres sieci wodociągowej o długości 1978,93 m. 

Czy w ramach jednej referencji podanej powyżej spełnimy warunek  tj. w SIWZ.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do badania doświadczenia 

wykonawców. Zamawiający oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonuje na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w trakcie czynności badania i oceny ofert po ich 

złożeniu. 

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie treści warunku udziału w postępowaniu określonego 

w pkt 9.1.b) 1) SIWZ. Treść zmiany w części pisma „INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ”. 

 

Pytanie nr 3 

Dokumentacja techniczna przewiduje odłącznie od zasilania w wodę istniejącego wodociągu PVC 

D225mm przy SUW w węźle W1; czy w związku z tym w ofercie należy uwzględnić koszty ponownego 

połączenia istniejącego wodociągu PVC D225mm z nowobudowanym odcinkiem wodociągu PE 

D250mm oraz PE D225mm przy węźle W4 na skrzyżowaniu ulic Źródlanej i Wąskiej, tak, aby odcinek 
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istniejącego wodociągu PVC D225mm biegnący wzdłuż ulicy Wąskiej pozostał zasilany w wodę od 

strony SUW? 

Odpowiedź:  
Tak. 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie” (nr 

ogłoszenia BZP: 532982-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.22.2019) 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie: 

I. Zmiana treści warunku, o którym mowa w pkt 9.1. b) 1) SIWZ: 

Treść obecnie: 

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na 

budowie sieci wodociągowej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m.” 

Treść po zmianie:  

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające 

na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości łącznej min. 700 m 

przy czym budowa każdej z sieci została wykonana z rur PE o średnicy min. D110”. 

 

II. Przedłużenie terminu składania ofert na dzień 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00.  

W związku z powyższym poniższe punkty SIWZ otrzymują nową treść: 

w pkt 14.16 powinno być:  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  25 kwietnia 2019 r. godz. 10.15 

w pkt 16.4 powinno być:  

Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00  

w pkt 16.6 powinno być:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, 

w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala 

konferencyjna, pok. 216. 

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 540073150-N-2019 z dnia 12-04-2019 r). 

Wójt Gminy Michałowice 

(-) Małgorzata Pachecka 

 
Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.22.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

