
Lipnik, dnia 17.02.2010

Wyjaśnienia do SIWZ

RG. I. 341/1/10

Dotyczy:  SIWZ  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:    "Budowa   
oczyszczalni  ścieków w Lipniku z kanalizacją  sanitarną w miejscowościach 
gm. Lipnik - etap I"

Pytanie  1: Czy  można  łączyć  funkcje  Kierownika  budowy  z  funkcją  Kierownika  robót 
instalacyjnych? 

Odpowiedź do pyt. 1
W SWIZ w rozdziale VI pkt. C1 wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 
zamawiający   szczegółowo  opisał  jakie  ma  spełnić  wymogi  i  posiadać  uprawnienia 
Kierownik budowy i Kierownik Robót Instalacyjnych. Jeżeli osoba spełnia warunki określone 
w SIWZ jako Kierownik  budowy i  jako Kierownik robót  instalacyjnych nie  ma żadnych 
przeciwwskazań.

Pytanie  2:  Dotyczy  rozdz.  III  Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  3.  Wynagrodzenie  dla 
Wykonawcy, jak również Załącznika Nr 10 - wzoru umowy § 9 pkt. 1. Jak wykonawcy mają 
interpretować te zapisy? Czy mamy wystawiać faktury za wykonane roboty a Inwestor zapłaci 
tylko pierwsza fakturę w wysokości 25% a wykonawca będzie musiał kredytować budowę przez 
cały czas jej realizacji? Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów. 

Odpowiedź do pyt. 2 
Dotyczy rozdziału III punkt  3

− pierwsza faktura za wykonane 30% całego zamówienia zapłacimy za 25% tych robót 
wykonanych,

− druga faktura za wykonane 60% całego zamówienia i zapłacimy za kolejne 25% robót 
(czyli razem za 60% wykonanego zamówienia zapłacimy 50% kwoty) w 2010 r. 

        Następna w kolejności
− trzecia faktura za wyk. 80% całego zamówienia zapłacimy kolejne 25% kwoty.

Po  wykonaniu  80%  całości  robót  wykonawca  będzie  miał  zapłacone  za  75% 
wykonanych robót. Na rozliczenie końcowe pozostanie do wykonania 20% robót i do 
zapłaty 25% całego zamówienia.

W związku z powyższym wykonawca sukcesywnie będzie otrzymywał zapłaty za wykonane 
roboty.



Pytanie 3: Dotyczy rozdziału VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu CI. 7). Zgodnie 
z ustawą Pzp art. 26 ust 2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów  dotyczących  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez 
zamawiającego,  może przedstawić  inny dokument,  który  w wystarczający  sposób potwierdza 
spełnienie  opisanego  przez  zamawiającego  warunku.  Zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy 
do końca czerwca br. i do tego czasu dysponuje tylko i wyłącznie sprawozdaniem finansowym F-
Ol za IV kwartał 2009 roku. W związku z powyższym prosimy o zmianę w SIWZ. 

Odpowiedź do pyt. 3
Zgodnie z rozdziałem VI. CI. 7 SIWZ należy przedstawić sprawozdanie finansowe albo jego 
część,  a  jeżeli  podlega  ono  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  zgodnie  z  przepisami  o 
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego 
innych  dokumentów  określających  obroty  oraz  zobowiązania  i  należności  -  za  okres  nie 
dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
za ten okres. W  związku z powyższym prośba o zmianę SIWZ jest nieuzasadniona.

Pytanie  4: Dotyczy  rozdz.  VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć 
wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  CI  pkt  9) 
opłaconej polisy. Czy wykonawca ma przedstawić dowód opłacenia polisy? Czy też wystarczy 
sama kserokopia Polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem? 

Odpowiedź do pyt. 4
Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów ma wynikać, że polisa jest opłacona.

Pytanie  5: Dotyczy  rozdz.  VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu C 1 pkt 6). Czy 
wykonawca  musi  dołączyć  do  oferty  oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia?  Czy  wystarczy,  że  do  oferty 
wykonawca załączy kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa? 

Odpowiedź do pyt. 5
Wykonawca ma przedstawić oświadczenie z załączonymi kserokopiami uprawnień i kserokopie 
zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Pytanie  6: Dotyczy  rozdz.  VI.  Wykazu oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu C.2. ( ... ) może 
żądać  od  wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów 
wymienionych w §2 . Prosimy o wyjaśnienie, jaki § 2 chodzi? 

Odpowiedź do pyt. 6
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający do wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane w § 1 ust. 2 określa, że „jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art.  26  ust.  2b  ustawy,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia, 
zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów 
dokumentów wymienionych w § 2”, a w niniejszej SIWZ dotyczy dokumentów wymienionych w 
B1



Pytanie  7: Dotyczy  rozdz.  VI.  Wykazu oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  maja  dostarczyć 
wykonawcy  w celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  C.3.  (  ...  ) 
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów. 
Prosimy o wyjaśnienie, jaki § ust. 1 pkt 9 chodzi? 

Odpowiedź do pyt. 7
Chodzi o § 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009, w niniejszej 
SIWZ dotyczy przedłożenia informacji, o której mowa w C1 pkt 8.

Pytanie  8: Co  wykonawca  ma  zrobić  z  wadium  wniesionym  w  postaci  gwarancji 
ubezpieczeniowej? Czy oryginał ma dołączyć do oferty, czy złożyć w Kasie lub w innym miejscu 
urzędu Gminy? 

Odpowiedź do pyt. 8
Wadium wniesione w postaci gwarancji należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. 

Pytanie 9: Dotyczy formularzy załączników do SIWZ. Jeżeli  wykonawca wypełni  załączniki 
komputerowo i w miejscu "czytelny podpis wykonawcy" wpisze imię i nazwisko podpisującego 
ofertę, przybije pieczątkę imienną a podpisujący złoży swoją parafkę, czy jego oferta nie zostanie 
odrzucona? 

Odpowiedź do pyt 9
Oferta będzie spełniać wymogi SIWZ i nie będzie podlegać odrzuceniu.

Pytanie  10: Dotyczy  Załącznika  nr  4.  Czy  konieczne  jest  złożenie  WYKAZU  OSÓB  DO 
KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, skoro osoby te należy wymienić w Załączniku Nr 1 - 
FORMULARZU OFERTOWYM WYKONAWCY? 

Odpowiedź do pyt. 10
Należy złożyć załącznik „Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym”

Pytanie  11: Dotyczy  Załącznika  nr  9.  OFEROWANE  WARUNKI  GWARANCJI.  Czy' 
wykonawca musi złożyć z ofertą Załącznik Nr 9. OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI, 
skoro  okres  gwarancji  musi  podać  w  Załączniku  nr  1-  FORMULARZU  OFERTOWYM 
WYKONA WCY jak również okres gwarancji zawiera Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY, który 
parafowany wykonawca musi dołączyć do oferty? 

Odpowiedź do pyt. 11
Wykonawca musi złożyć załącznik nr 9

Pytanie  12: Dotyczy  Załącznika  Nr  7  INFORMACJI  NA  TEMAT  LICZBY 
ZATRUDNIONYCH  PRACOWNIKÓW  ORAZ  LICZEBNOŚCI  PERSONELU 
KIEROWNICZEGO. Prosimy o wyjaśnienie, jak wykonawca ma ten załącznik wypełnić? Czy 
każdy rok oddzielnie, czy wszystkie 3 minione lata łącznie na jednej kartce, a może średnia z 
trzech ostatnich lat? 

Odpowiedź do pyt. 12
Wykonawca ma wypełnić załącznik zgodnie z rozdziałem VI C1 pkt 4 SIWZ


