
Wałbrzych, dnia 07.11.2019 r. 

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie  

dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

 

„Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego,  

przy ul. Włościańskiej 10 d w Jedlinie-Zdroju” 

 

 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Pytanie nr 1:  

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co 
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy 
jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia nie później 
niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu 
zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz tworzenie pozostałej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, wniesienia pełnej 
wysokości zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
 

 

Pytanie nr 2:  

W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem 
zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający 
będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  
Zgodnie z §7 ust.5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 
 

 

 

 



Pytanie nr 4:  

Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na etapie 
przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt zakupu 
materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora), prosimy  
o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających  
z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zgodnie z §15 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw 
lub obowiązków wynikających z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 

Pytanie nr 5:  

Zgodnie z Rozdziałem V.1.2)b) SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunki udziału 
w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez 
wykazanie się, iż zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej:  

 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu jakim jest stacja uzdatniania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi o maksymalnej wydajności godzinowej nie mniejszej 

niż Qhmax = 80 m3/h lub większej, o wartości robót nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto 

(słownie: siedem milionów złotych). 

 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje,  
iż zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu jakim jest stacja uzdatniania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi o maksymalnej wydajności godzinowej nie mniejszej 

niż Qhmax = 80 m3/h lub większej, o wartości robót nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto 

(słownie: siedem milionów złotych).  

LUB 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje,  
iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie co najmniej: 

 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji obiektu 

jakim jest stacja uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o maksymalnej 

wydajności godzinowej nie mniejszej niż Qhmax = 80 m3/h lub większej, o wartości robót nie 

mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje,  
iż zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu jakim jest stacja uzdatniania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi o maksymalnej wydajności godzinowej nie mniejszej 



niż Qhmax = 80 m3/h lub większej, o wartości robót nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto 

(słownie: siedem milionów złotych). 

 
 
Pytanie nr 6:  
Zgodnie z Rozdziałem V.1.2)b) SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunki udziału 
w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez 
wykazanie się, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem  
i wykształceniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do 
stanowisk jakie im zostaną powierzone tj.:   

 minimum jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej 

robocie budowlanej polegającej na budowie obiektu stacji uzdatniania wody wraz  

z uruchomieniem układu technologicznego uzdatniania wody o maksymalnej wydajności 

godzinowej nie mniejszej niż Qhmax = 80 m3/h;  

 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w tym zakresie jeśli Wykonawca przedstawi  
i udokumentuje, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem  
i wykształceniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi  
do stanowisk jakie im zostaną powierzone tj.: 

 minimum jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 min 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy 

lub kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie 

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji obiektu stacji 

uzdatniania wody wraz z uruchomieniem układu technologicznego uzdatniania wody  

o maksymalnej wydajności godzinowej nie mniejszej niż Qhmax = 80 m3/h; 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie uzna spełniania warunku zaproponowanego przez Wykonawcę jak wyżej. 
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza 
następujące zmiany odpowiednio do treści ogłoszenia o zamówieniu – według poniższej tabeli. 
 
 



 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza 
następujące zmiany odpowiednio do treści ogłoszenia o zamówieniu – według poniższej tabeli. 
 

 

Miejsce w ogłoszeniu o 
zamówieniu 

ZAPIS PRZED DOKONANIEM 
ZMIANY 

ZAPIS PO DOKONANIU ZMIANY 

Ogłoszenie o zamówieniu 
– Sekcja III.1.3) 

Wykaz i krótki opis kryteriów 
kwalifikacji: 

1. O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub 

zawodowej. Wykonawca spełni 
warunek jeżeli wykaże, że 
zrealizował(zakończył) nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie co 
najmniej: jedną robotę 

budowlaną polegającą na 
budowie obiektu jakim jest stacja 
uzdatniania wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi o 
maksymalnej wydajności 

godzinowej nie mniejszej niż 
Qhmax = 80 m3/h lub większej,  
o wartości robót nie mniejszej 

niż7 000 000,00 PLN brutto 
(słownie: siedem milionów 

złotych) (...) 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 
że zrealizował(zakończył) nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie co najmniej: jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie obiektu 

jakim jest stacja uzdatniania wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi o 

maksymalnej wydajności godzinowej nie 
mniejszej niż Qhmax = 80 m3/h lub 

większej, o wartości robót nie mniejszej 
niż7 000 000,00 PLN brutto (słownie: 

siedem milionów złotych) (...) 

 
 
 
    

 
 


