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Wg rozdzielnika

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót
budowlanych  w  ramach  zadania  pn.:  „Budowa  sieci  wodociągowej  wraz  z  odcinkami
przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II”

Gmina Włodowice, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2
oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela niniejszym wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) w odpowiedzi na następujący pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań dotyczących posiadania referencji rozdział 6 pkt.
2  ppkt  4a  z  „co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną  polegającą  na  wykonaniu  robót
budowlanych  budowy/przebudowy  sieci  wodociągowej  wraz  z  odtworzeniem  drogi  o
długości  co  najmniej  2500  mb”  na „co  najmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na
wykonaniu robót budowlanych budowy/przebudowy sieci wodociągowej o łącznej długości
2500  mb  przy  czym jedna  z  nich  powinna  obejmować  odtworzenie  nawierzchni  drogi”.
Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi udział większej liczby oferentów posiadających
równoznaczne doświadczenie do opisanego w rozdziale 6 zwłaszcza, że zakres robót opisany
w przedmiarze robót obejmuje jedynie ok. 240 m2 odtworzenia dróg w kruszywie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przywołanego zapisu warunku udziału w postępowaniu
w  zakresie  możliwości  łączenia  długości  wykonanych  robót  budowlanych
budowy/przebudowy  sieci  wodociągowej.  Powyższy  warunek  jest  adekwatny  do  zakresu
robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem.
Ponadto Zamawiający informuje, że wymagana długość wykonanych robót budowlanych -
2500  mb  -  nie  odnosi  się  do  odtworzenia  drogi  a  wyłącznie  do  robót  budowlanych
budowy/przebudowy sieci wodociągowej. 
W związku z  mogącymi się pojawić wątpliwościami, Zamawiający zmienia zapis  warunku
udziału w postępowaniu  wskazany w rozdziale 6 ust.  2 pkt 4) lit.  a) SWZ w następujący
sposób:

- jest: 
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie,
w  szczególności  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  oraz  prawidłowo  ukończył:  
co najmniej    jedną robotę   budowlaną polegając  ą   na wykonaniu robót budowlanych budowy/  
przebudowy   sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem drogi o długości co najmniej 2500 mb.  

- otrzymuje brzmienie:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie,



w  szczególności  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  oraz  prawidłowo  ukończył:  
co najmniej    jedną robotę   budowlaną polegając  ą   na wykonaniu robót budowlanych budowy/  
przebudowy   sieci wodociągowej o długości co najmniej 2500 mb wraz z odtworzeniem drogi  
(wskazana  długość  dotyczy  wyłącznie  robót  budowlanych  budowy/przebudowy  sieci  
wodociągowej).

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art.  286 ust. 3 ustawy Pzp,
dokonuje  zmiany  terminu  składania  /  otwarcia  ofert,  wobec  czego  zmianie  ulegają
następujące terminy: 
1. Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 15.07.2021 r. godz.: 12:00
2. Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 15.07.2021 r. godz.: 13:00
3. Termin wnoszenia wadium zostaje zmieniony na: 15.07.2021 r. godz.: 12:00
4. Termin związania ofertą zostaje zmieniony na: 13.08.2021 r.

Zapisy  dotyczące  terminów  (składanie  ofert,  otwarcie  ofert,  związanie  ofertą  i  wadium)
określone w SWZ ulegają zmianie, zgodnie z powyższym. 

Z poważaniem

   Wójt Gminy Włodowice 
        Adam B. Szmukier

Rozdzielnik:
1. strona internetowa prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl;
2. strona internetowa Zamawiającego www.bip.wlodowice.pl;
3. a/a.

http://www.bip.wlodowice.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/

