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Znak postępowania : Rpi.271.1.2014

WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie
i Wólce Kańskiej Kolonii oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków
w Pawłowie „.
Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 17.01.2014 r
wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu
nieograniczonego pn. „Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólce Kańskiej Kolonii
oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie „ .
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2013 r Nr 907 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający
udziela stosownych wyjaśnień :
Pytanie
• Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości rozliczenia za pomocą faktur
częściowych.
Prosimy o zmianę zapisów we wzorze Umowy w § 15 pkt.1 poprzez wprowadzenie zapisu,
iż ,, Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur
częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i
protokół odbioru końcowego robót”.
Zgodnie z dokumentem rządowym ,, Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia
publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównowazony rozwój”, przyjętym przez
Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności
częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Odpowiedź
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia za pomocą faktur częściowych ze
względu na krótki termin realizacji zamówienia.
Pytanie
• W SIWZ Zamawiajacy zawarł zapis, że ,, W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia należy złożyć wykaz robót budowlanych związanych z
przedmiotem zamówienia oraz propocjonalnych do przedmiotu zamówienia. Warunek
zostanie uznany za spełniony jeżeli zostaną wykazane co najmniej jednej roboty polegającej
na montażu urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( część I iII) na kwotę nie
mniejszą niż 2 500 000,00 zł brutto a w przypadku oferty częściowej na kwotę nie mniejszą
niż 1 250 000,00 zł brutto ( część I lub II).
Czy w przypadku składania oferty tylko na część I Zamawiający uzna za spełniony
powyższy warunek, jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej roboty
polegającej na montażu urządzeń do uzdatniania wody na kwotę nie mniejszą niż
1 250 000,00 zł brutto?
Odpowiedź

•

W przypadku złożenia oferty częściowej tylko na cześć I Zamawiający uzna za spełniony
warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli zostanie wykazana co
najmniej jedna robota polegajaca na montażu urządzeń do uzdatniania wody na kwotę nie
mniejszą niż 1 250 000,00 zł brutto.

Pytanie
• W ogłoszeniu i w SIWZ Zamawiający zawarł informację na temat wadium, że należy
wnieść 20 000,00 zł.
Czy w przypadku składania ofert tylko na część I również należy wnieść wadium w kwocie
20 000,00 zł ?.
Odpowiedź
• W przypadku składania oferty tylko na część I zamówienia należy wnieść wadium w kwocie
20 000,00 zł.
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