
Mielec dnia 21.05.2019 r. 

 

ZPM.271.7.2019 

 

 
     Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 
     

Dotyczy: wyjaśnienia zapisów SIWZ do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej                                            

                 w miejscowości Książnice”  

 

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na poniższe zapytania: 

 
I. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków posiadania zdolności  technicznej  lub 

zawodowej   określonej w SIWZ tj.: 
 

1. Poprzez przedłożenie Zamawiającemu  doświadczenia na wykonanie następujących 

zadań:  

Pierwsze zadanie obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej  wraz z pompowniami 

ścieków i zasilaniem energetycznym o wartości 8 755 270,74  brutto  

Drugie zadanie obejmujące modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę 

kanalizacji sanitarnej,   którego zakres rzeczowy obejmował:  

1. Roboty budowlane i technologiczne 

2. Instalacje technologiczne               

3. Instalacje sanitarne 

4. Roboty inżynieryjne - sieci zewnętrzne i zagospodarowanie terenu 

5. Instalacje elektryczne  

6. Instalacje kolektorów fotowoltaicznych  

7. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 992 m  

               Wartość zadania wyniosła  11 291 400,00 zł. brutto 

 

Ad.) Zamawiający uzna w/w zadania. 

 

2. Czy Zamawiający uzna wymóg posiadania kierownika budowy poprzez  dysponowanie 

kierownikiem budowy z  uprawnieniami na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów? 

Kierownik, którym dysponujemy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  

posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji  robót budowlanych    o wartości co najmniej  

3 000 000,00 PLN brutto każde zamówienie i kwalifikacje upoważniające do wykonywania 

samodzielnej funkcji kierownika budowy   i robót   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  

oraz  w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na 

podstawie §5 ust. 1  pkt 2  i §7  i §13 ust. 1 pkt 4  litera a (zmiany Dz.U. nr 69 z 8.08.1991 r.)_ 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz.U Nr 8, poz. 46) 

 Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga, aby 

warunki udziału były jednakowe w stosunku do każdego z wykonawców i nie dyskryminowały 

osób. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice. 

Wymagane uprawnienia bez ograniczeń są nie uzasadnione. W jakim stopniu uprawnienia w 

zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

zostaną wykorzystane przy wykonywaniu ww. robót.  



 Proszę o dopuszczenie osób z uprawnieniami na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów do kierowania robotami w branży sanitarnej na ww. zadaniu.  

 

Ad.) Zamawiający uzna wymóg posiadania kierownika budowy poprzez  dysponowanie 

kierownikiem budowy z  uprawnieniami na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 

II. Proszę o informację jakie płatności częściowe przy realizacji w/w, zadania  przewiduje 

Zamawiający.  Czy będą płatności miesięczne czy inne?  

Informacja ta jest niezbędne przy wycenie zamówienia, ponieważ wszyscy dostawcy żądają 

przedpłaty na materiały. W związku z powyższym jeżeli Zamawiający nie przewiduje płatności 

miesięcznych  zmuszeni będziemy uwzględnić kredytowanie przy wycenie zamówienia.  

Ad.) Częstotliwość wystawiania faktur uzależniona będzie od zaangażowania prac                            

i  ustalana na bieżąco z wykonawcą. 

 

 

Osoba do kontaktu; A. Bieniek tel. 17 774 56 55,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

         Wójt Gminy Mielec 

            /-/ Józef Piątek 

 


