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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu
Księginice-Sulistrowice”

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, w imieniu
Gminy Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka udziela informacji na postawione zapytania do
SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1 
W Przedmiarach oraz Projektach Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie
wskazał producentów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3,chyba, Ŝe celem
Zamawiającego  było  poprzez  podanie  typu  urządzenia  wskazanie  na  jego  wielkość  i
parametry jakim ma on odpowiadać.
Czy  Zamawiający  dopuszcza,  zatem  zastosowanie  analogicznych  pod  względem
technicznym,  spełniających  wszystkie  Ŝądane  parametry,  urządzeń  innych  producentów
aniŜeli określonych w przedmiarach?

Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  w  ofercie,  zastosowanie  innych  (równowaŜnych)  materiałów  i
urządzeń niŜ podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów
technicznych,  technologicznych  i  jakościowych  nie  gorszych  niŜ  określone  w  tej
dokumentacji. 
Na  stronie  internetowej  dołączono  załącznik  nr  13  do  SIWZ  „Specyfikacje  techniczne,
parametry minimalne dla materiałów i urządzeń”

Pytanie 2
Zgodnie z art.  36 ust.  4 ustawy PZP Zamawiający moŜe Ŝądać  od wykonawców jedynie
wskazania  w  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  której  wykonanie  powierzy
podwykonawcom. W związku z powyŜszym Ŝądanie od wykonawcy takich informacji jak 
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nazwa i adres podwykonawcy, rodzaj uprawnień, które posiadają podwykonawcy narusza ten
przepis.
W związku z powyŜszym wnosimy o wykreślenie  z załącznika nr  11 do SIWZ zapisów
dotyczących  wskazania  nazwy  i  adresu  podwykonawcy  oraz  rodzaju  uprawnień,  które
posiadają podwykonawcy.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający Ŝąda wskazania
przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom”.
W  załączniku  nr  11  w  kolumnie  3  Zamawiający  wyraźnie  wskazuje,  iŜ  Wykonawca
obowiązkowo  ma  wskazać  nazwę  i  adres  Podwykonawcy,  ale  w  chwili  podpisania
umowy,  natomiast na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od oferentów podania,
które prace zostaną  podzlecone, wartość  robót podzleconych oraz rodzaj uprawnień,  które
posiadają podwykonawcy.
W związku z powyŜszym załącznik nr 11 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie, czy wizja lokalna jest obowiązkowa. Jeśli nie, to czy moŜna ten zapis
usunąć z formularza ofertowego – zał. Nr 1.

Odpowiedź:
Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zapis w formularzu oferty „Oświadczamy, że dokonaliśmy
wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone prace objęte niniejszym zamówieniem” nie
może zostać usunięty. 
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