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SzNSPZOZ. N-ZP-372-50/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zaprojektowania  i  budowy  instalacji 
oczyszczalni  ścieków zakaźnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Zamawiający 
udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  Warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Czy zapis "w ramach jednego zadania inwestycyjnego zrealizowali  co najmniej dwie roboty 
budowlane polegające na budowie instalacji oczyszczalni ścieków" należy rozumieć tak, że oferent 
musi się wykazać realizacją jednej inwestycji polegającej na budowie dwóch oczyszczalni ścieków, 
czy też wystarczające będzie przedstawienie referencji na budowę dwóch niezależnych instalacji 
oczyszczalni?
b)  Czy przedmiotowe realizacje  muszą  dotyczyć  instalacji  oczyszczania  (dezynfekcji)  ścieków 
szpitalnych, czy dopuszczalne jest przedstawienie referencji na budowę np. gminnej oczyszczalni 
ścieków?
ODP:  1.  lit.  a)  Zamawiający  modyfikuje  warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy  i 
doświadczenia opisany w pkt. 5.1.2. SIWZ nadając mu następujące brzmienie: „Zamawiający 
wymaga by Wykonawcy wykazali  się  doświadczeniem w wykonaniu co najmniej  dwóch robót 
budowlanych  polegających  na  budowie  instalacji  oczyszczalni  ścieków,  z  wyłączeniem 
przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie:  
pięćset tysięcy złotych) każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do wykazu należy 
załączyć  dokument  potwierdzający,  że roboty  te  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki  
budowlanej i prawidłowo ukończone”.
ODP: 1. lit. b) Dla spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.2. SIWZ konieczne jest wykazanie 
się doświadczeniem w budowie  instalacji oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Zamawiający nie ograniczył warunku do budowy oczyszczalni ścieków 
szpitalnych.

Pytanie 2:  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminów umownych w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np. przedłużającego się terminu uzyskania pozwolenia 
na budowę po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów?
ODP:  Okoliczności stanowiące podstawę  do zmiany umowy zostały opisane w § 16 wzoru 
umowy.

Pytanie 3:  Czy   Zamawiający   dopuszcza   rozliczanie   poszczególnych   etapów   robót 
fakturami częściowymi?
ODP: Zamawiający dopuścił zmianę  umowy poprzez wprowadzenie możliwości rozliczania 
częściowego w § 16 ust. 2 pkt. 4 wzoru umowy. 

Pytanie 4:  Czy roboty opisane w p.  2 a PFU (oddzielenie ścieków sanitarnych zakaźnych od 
ścieków  sanitarnych   niezakaźnych  wewnątrz  budynku   B11)  są  objęte  zakresem 



niniejszego przetargu?
ODP: Tak, zgodnie z pkt. nr 2 a PFU ( oddzielenie ścieków sanitarnych zakaźnych od ścieków 
sanitarnych  niezakaźnych wewnątrz  budynku  B11) są  objęte  zakresem niniejszego 
przetargu.



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie .


