
 

Suchowola, dnia 22.08.2017 r. 

Nr sprawy: ZP.271.1.2017 

 

 

Odpowiedzi na zapytania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.1.2017 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchowola 

Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.  

 
Zamawiający: CENTROKOM sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa – Tadeusza 
Grabowskiego, z siedzibą w przy ul. Goniądzkiej 58, 16-150 Suchowola, 
tel./fax085/7125201, e-mail centrokom@centrokom.pl na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami udziela odpowiedzi:  

Pytanie 1 
Czy zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w części II - 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) następujące parametry: 
W odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej: 
- dwa zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie 
mniejszej niż 300 000 zł każda 
Odpowiedź. 1 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony. 
Pytanie 2 
Czy zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w części II - 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) następujące parametry: 
W odniesieniu do potencjału technicznego: 
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (doświadczenie 
1 rok) 
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Odpowiedź. 2 
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3-letnie 



doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót. 
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
Pytanie 3 
Czy warunek określony w pkt. V pkt 4 ppkt. d)  dotyczący wielkości średniorocznego 
zatrudnienia (min. 30 osób) dotyczy również wykonawców ubiegających się jedynie o II 
część zamówienia ? 
Odpowiedź. 3 
Warunek dotyczący wielkości średniorocznego zatrudnienia minimum 30 osób dotyczy obu 
części zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, 
że w okresie ostatnich trzech lat zatrudniał łącznie z personelem kierowniczym minimum 30 
osób.  
 
  
         Z poważaniem 

        ………………………………. 


