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Zamawiający: 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12; 
99-235 Pęczniew 

 
 

ZP.271.13.2020 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na 
realizację zadania pn.: „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody 
uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody                           

w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew”. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP                     

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 30.12.2020 roku na realizację zadania pn.: 
„Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie 
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew ".  

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający może zmienić i uznać za wystarczające nie co najmniej 5, a co najmniej 3 letnie 
doświadczenie Kierownika budowy, Kierownika robót sanitarnych i Kierownika robót 
elektrycznych? 

 
Odpowiedź na pytanie 1: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w zakresie warunków udziału w 
postpowaniu. 

 
Pytanie 2: 
Czy mając na uwadze fakt, że przeważająca część robót wymieniona w ww. postępowaniu jest do 
zrealizowania z branży sanitarnej, Zamawiający dopuszcza zmianę by Kierownikiem  budowy 
była osoba z uprawnieniami w branży sanitarnej? 

 
Odpowiedź na pytanie 2: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w opisanym w pytaniu zakresie. 

 
Pytanie 3: 
Czy zostanie spełniony warunek w zakresie Kierownika budowy, jeżeli osoba co najmniej 
jednokrotnie pełniła funkcję kierownika robót na inwestycji polegającej na budowie, 
przebudowie lub rozbudowie obiektów służących do korzystania z zasobów wodnych, takich jak: 
oczyszczalnie ścieków o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (netto) każde zadanie? 

 
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ tj. 
Wykonawca spełni warunek, jeśli: 
- wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną 
polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie obiektów służących do korzystania z zasobów 
wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zarzutów wód i ścieków, 



pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania, wody, oczyszczalnie ścieków - wartość każdej 
budowy/rozbudowy/przebudowy nie może być niższa niż 180 000, 00 zł netto. 

 
oraz 
 

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji zamówienia publicznego 
osoby, mogące pełnić funkcje: 

 
1. Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów – wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy 
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz co najmniej jednokrotne pełnienie funkcji 
kierownika budowy inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów 
służących do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 
zarzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania, wody, oczyszczalnie 
ścieków o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (netto) każde zadanie.  
 

 
 

 
 
 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 

 


