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Warszawa, dnia 06.03.2023 r. 

       Wykonawcy 

 

dotyczy: postępowania na Dostawę i posadowienie zbiornika przeciwpożarowego w elewatorze 
zbożowym w Drobinie 

 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający dokonuje zmian i udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „SIWZ”) w odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców. 

W przypadku, gdy udzielone poniżej wyjaśnienia/zmiany pozostają w sprzeczności z postanowieniami 

SIWZ lub też precyzują lub uzupełnią postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ 

dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty 

 z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy udzielone poniżej wyjaśnienia: 

1. są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść 

udzielonych wyjaśnień, 

2. precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść 

udzielonych wyjaśnień wraz z dotychczasową treścią SIWZ. 

 

Pytanie 1  
Zamawiający w treści SIWZ wskazuje: 
„3. Miejsce i termin realizacji: 
3.2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 roku. Szczegółowy 
harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.” 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczące terminu realizacji zamówienia na: 
„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 
Część I – od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r., w tym: 
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na posadowienie 
zbiornika. 
Część II – 5 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę, w tym: 
a) Wykonanie płyty fundamentowej pod posadowienie zbiornika, 
b) Dostawę, posadowienie i podłączenie urządzenia w elewatorze w Drobinie. 
c) Uruchomienie i przeprowadzenie testów rozruchowych. 
d) Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej potwierdzonych 
protokółami. 
e) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”? 
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Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający nadaje następujące nowe brzmienie dla pkt. 3.2 SIWZ: 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach: 

1) do dnia 30.06.2023 roku – wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na posadowienie zbiornika.  

2) do 5 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na posadowienie zbiornika: 
a. Wykonanie płyty fundamentowej pod posadowienie zbiornika, 
b. Dostawę, posadowienie i podłączenie urządzenia w elewatorze w Drobinie, 
c. Uruchomienie i przeprowadzenie testów rozruchowych, 
d. Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej potwierdzonych 

protokółami, 
e. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Pytanie 2   
Zamawiający w treści SIWZ wskazuje: 
„5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedno (1) zamówienie, które 
obejmowało swoim zakresem dostawę i montaż naziemnego wodnego zbiornika przeciwpożarowego 
o pojemności min. 40 m3.” 
Czy zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeśli wykonawca udokumentuje iż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie zamówienie polegające na 
dostawie i montażu naziemnego zbiornika retencyjnego do wody pitnej o pojemości 150 m3?  
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający nadaje następujące nowe brzmienie dla lit. a w pkt. 5 SIWZ: 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie min. jedno (1) zamówienie, które 
obejmowało swoim zakresem dostawę i montaż naziemnego wodnego zbiornika na wodę  
(o pojemności min. 40 m3) wyposażonego w instalację grzewczą do podgrzewania wody.  
 
 
UWAGA: 

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający informuje, iż wyznacza nowy termin składania i 

otwarcia ofert tj. 30.03.2023 r. Godziny składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


