
Lipnik, dnia 18.02.2010

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. 

Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: 
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej 
poniżej  progów ustalonych  na podstawie  art.  11 ust.  8  Prawa zamówień  publicznych  (SIWZ, 
Rozdział II). Zgodnie z zapisem w: 

-  B.  1  W  celu  Wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  wykonawcy w okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24 ust.  1  ustawy,  w 
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach 
określonych w art. 26. ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów. 
- C 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej 
"ustawą",  których  opis  sposobu  oceny  spełniania  został  dokonany  w  ogłoszeniu  o 
zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
postępowaniach określonych wart. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach 
określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, których dokumentów żąda Zamawiający na etapie składania 
ofert, i które należy załączyć do oferty.

Odpowiedź do pyt 1.

Zamawiający żąda dokumentów zawartych w SIWZ w pkt. B 1 i C 1 

Pytanie 2. 

W związku z tym, iż Zamawiający nie określił żadnych warunków oceny spełnienia warunków 
w zakresie: 
- Potencjału technicznego (narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych), 
- średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy, 
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej (sprawozdanie finansowe, informacja banku, polisa OC) 
Prosimy o informację, czy zamawiający żąda powyższych dokumentów? Jeśli tak, to czy i jak 
będą one oceniane? 

Odpowiedź do pyt.  2

Zamawiający żąda powyższych dokumentów i będzie je oceniać na zasadzie spełnia – nie spełnia



Pytanie 3. 

Jeśli Zamawiający wymaga wszystkich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt B, 1 i C 
1, SIWZ, prosimy o wyjaśnienie: 
- Jakie dokumenty ma na myśli Zamawiający w pkt. C.1. 1) koncesje, zezwolenia lub licencje? 
- Pkt. C.1. 7) do oferty należy zaleczyć sprawozdanie finansowe czy jego część? 
- Prosimy o Informację, jak w Załączniku nr 7 Informacja nt. przeciętnej liczby zatrudnionych 
pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego należy ująć oświadczenie wymagane w 
pkt. C.1. 4)? Tabela w nim zawarta nie odpowiada zakresowi danych, które należy przedstawić. 
Prosimy o modyfikację tej tabeli, tak aby można było w niej ująć liczby (przeciętne zatrudnienie) 
oraz czasookresy w latach, 

Odpowiedź do pyt. 3 

Jeżeli prawo nakłada na Wykonawcę obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji to 
należy je przedstawić. Pozostałe wątpliwości tego pytania zostały wyjaśnione we wcześniejszych 
odpowiedziach na zapytania do SIWZ.

Pytanie 4.

 Prosimy  o  informację,  czy  do  ofert  należy  załączyć  Załącznik  nr  9  Oferowane  warunki 
gwarancji? Jeśli tak, to co należy ująć w ww. załączniku? 

Odpowiedź do pyt. 4

Tak, należy do oferty załączyć załącznik nr 9


