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    Wyjaśnienia treści SIWZ: 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Mokrsko”. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający 

wyjaśnia, co następuje: 

 

Dotyczy pisma L.dz. 828/12 z dnia 23.02.2012r. 

 

1. Przedmiar dotyczący II ciągu technologicznego zawiera pozycje związane z montażem 

rurociągów (bazujące na KNR 7-09). Brakuje w nich pozycji związanych z montażem 

kształtek (ich ilość wynika z rysunków i zestawienia materiałów) i spawaniem 

rurociągów. Czy należy kształtki i spawanie ująć w dodatkowych pozycjach, czy 

uwzględnić w pozycjach związanych z montażem rurociągów? 

ODP. Zgodnie z pkt. 17.a.1) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót 

określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz 

warunki umowy. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako 

element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty. Za realizację 

przedmiotowego zadania przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, tak więc cena 

powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji zadania, nawet jeżeli 

nie zostały one ujęte w przedmiarach robót. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z 

pkt. 9 SIWZ - Wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie 

jest koniecznym załączanie do oferty kosztorysów ofertowych. Dokument ten jest 

niezbędny na etapie podpisania umowy. 

 

Dotyczy pisma L.dz. 829/12 z dnia 23.02.2012r. 

 

1. Prosimy o określenie, czy Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w 

wykonaniu, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na modernizacji, budowie 

lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości 400 000,00 brutto każda z robót? 

Czy też, warunek ten, ma być spełniony łącznie, tj. co najmniej 2 roboty budowlane o 

łącznej wartości robót w wysokości 400 000,00 zł brutto? 

ODP. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych 

polegających na modernizacji, budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o 

ŁĄCZNEJ wartości wykonanych robót co najmniej 400.000,00zł brutto  

 

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę 

doświadczenia polegającego na modernizacji, budowie lub przebudowie 1 

oczyszczalni ścieków o wartości, co najmniej 800 000,00zł brutto? 

ODP. W takim przypadku Zamawiający NIE uzna przedmiotowego warunku za 

spełniony. 
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